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Ysgrifennwyd gan: Lizz Bennett; Marie Simpson; Sue Green; a Fiona Ranson.
Diolch i: Yr Athro Thomas Acton, Prifysgol Greenwich; Dr. Kevin Adamson, Darlithydd mewn Gwleidyddiaeth, Prifysgol Gorllewin
yr Alban; Tommy Breslin; Paul Burgess; Dr. Colin Clark, Uwch-ddarlithydd mewn Cymdeithaseg, Prifysgol Ystrad Clud; John Cole
a thîm EMTAS Swydd Gaer; Simon Evans, Open Productions; Laura Fleck; Mudiad y Teithwyr Gwyddelig; Patricia Knight,
Cydgysylltydd Cenedlaethol, GRTHM; Michelle Lloyd, Achub y Plant yr Alban; Ilona Marjanska; Christy McAleese, Media for
Development; Dr. Pauline Padfield, Rhaglen Addysg i Deithwyr yr Alban, Prifysgol Caeredin; Candy Sheridan; Sarah Soyei.

Gallwch weld enwau sefydliadau a gwefannau defnyddiol ar y dudalen ‘ddolenni’ ar www.theredcard.org

CYN DEFNYDDIO'R ADNODD HWN
Am fod trafod materion yn ymwneud â hiliaeth gyda myfyrwyr yn gallu bod yn anodd a sensitif, byddai'n
syniad gwneud rhywfaint o waith paratoi cyn defnyddio ein hadnoddau. Dylai hyn gynnwys gosod y
rheolau sylfaenol cyn i'r sesiwn/sesiynau gychwyn. Dylid annog pawb sy'n cymryd rhan i fynegi eu barn
a'u teimladau'n agored, ond mae'n bwysig sicrhau bod y trafodaethau'n wrthrychol ac na fydd unrhyw
sesiwn yn dod yn llwyfan ar gyfer sylwadau personol, hiliol neu ymosodol.

Mae angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol na ddylid byth oddef hiliaeth, bwlio a galw enwau.



1

CYFLWYNIAD
Dim ond yn ddiweddar iawn y dechreuais i deimlo'n gyfforddus yn dweud wrth bobl fy mod i'n
Roma. Roeddwn i'n cadw cefndir fy nheulu'n gyfrinach am fod gen i ofn agwedd ac ymddygiad
pobl tuag ataf ac am fod gen i ofn cael fy erlid.

Mae'r gwaith gan Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth, yn arbennig y pecyn addysg yma, yn
rhagorol ac yn eithriadol bwysig am ei fod yn herio camsyniadau pobl a'r ffordd annerbyniol
maen nhw'n ymddwyn tuag at Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

Mae'n braf gweld y sylw sy'n cael ei roi yma i'r cyfraniadau positif y mae Sipsiwn, Roma a
Theithwyr wedi'u gwneud i gymdeithas oherwydd mae pobl yn tueddu meddwl ein bod ni'r
Roma yn bobl ddrwg ac yn methu cyflawni dim byd mewn bywyd!

Mae'n anghywir teimlo bod yn rhaid i mi gadw rhan o'r hyn ydw i'n gyfrinach. Mi ddylwn i
deimlo'n rhydd i'w rannu gyda phawb a theimlo balchder heb ofni beth allai ddigwydd.

Ilona Marjanska, Leyton Orient Ladies

FFAITH: Mae'r Adran Iechyd yn derbyn bod gan y cymunedau Sipsiwn, Roma a Theithwyr y rhagolygon gwaethaf yn
y wlad o ran iechyd a pha mor hir mae disgwyl iddyn nhw fyw.



EIN CWESTIWN NI OEDD:
“Sut fyddech chi'n teimlo os byddai eich athro'n
defnyddio'r Pecyn Addysg ‘Allan o'ch Safle’ yn
eich dosbarth chi?”

Dywedodd 85% o'r bobl ifanc SRT a atebodd ein
harolwg:
“Dw i'n meddwl y byddai'n dda. Dylem siarad am
Hiliaeth ac am fy nghymuned i yn ein dosbarth”

EIN CWESTIWN NI OEDD:
“Beth yw eich barn chi am y ffaith fod
Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth wedi 
creu pecyn am Ddiwylliant y Sipsiwn, 
Roma a Theithwyr?”

Dywedodd 96% o'r bobl ifanc SRT a atebodd
ein harolwg eu bod yn barnu bod hyn yn 
syniad da neu dda iawn.

LLUN: Simon Evans @ Open Productions

Savvy Chavvy yw'r wefan rhwydweithio cymdeithasol i Sipsiwn, Roma
aTheithwyr (SRT) ifainc. Lansiwyd hon yn 2008. Cychwynnodd gyda 50
o aelodau ond mae Savvy Chavvy wedi tyfu wrth i bobl ddweud wrth ei
gilydd amdani ac, erbyn hyn, mae ganddi bron i 3,500 o aelodau. Mae
Savvy Chavvy yn lle diogel i SRT ifainc sy'n dioddef rhagfarn a syniadau
cul pobl yn eu bywydau ar-lein ac yn eu bywydau pob dydd.

www.savvychavvy.com
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SUT I DDEFNYDDIO'R
PECYN
Cafodd y pecyn yma ei lunio i fynd i'r afael â hiliaeth tuag
at Sipsiwn, Roma a Theithwyr; mae'n cynnwys amrywiaeth
o weithgareddau gweledol, clywedol a chinesthetig sy'n
addas i fyfyrwyr o Gyfnod Allweddol 2 i oedolion. Mae'n
rhoi amseriadau bras ar gyfer pob gweithgaredd, ond
bydd yr amseriad yn amrywio wrth gwrs yn dibynnu ar
allu'r disgybl.

Ar ddiwedd bob adran rydym wedi rhoi Canlyniadau
Dysgu, sy'n dangos yr hyn y dylai'r cyfranogwyr ei
wybod, ei ddeall neu allu eu gwneud ar ôl cwblhau'r
gweithgareddau.

Gallwch deilwra pob gweithgaredd i gyfateb ag
anghenion y grŵp ac mae rhai gweithgareddau
ymhelaethu wedi'u hawgrymu os oes angen 
archwilio pynciau ymhellach.

Trwy'r pecyn i gyd, byddwn yn cyfeirio at Sipsiwn,
Roma a Theithwyr fel SRT, er mwyn cyfleustra ac i
sicrhau ein bod yn cynnwys pob un o'r gwahanol
grwpiau teithio.

NOD Y PECYN
• Gwneud pobl ifanc yn fwy cyfarwydd ag amrywiaeth

o sgiliau a gwybodaeth a fydd yn eu galluogi i herio
stereoteipiau negyddol a hiliaeth tuag at Sipsiwn,
Roma a Theithwyr.

• Sicrhau fod pobl ifanc yn dod i ddeall materion
amrywiaeth a hunaniaeth yn well.

• Annog pobl ifanc i gyfrannu fel dinasyddion cyfrifol 
a gweithgar mewn cymdeithas amlddiwylliannol 
sy'n tyfu.

• Annog pobl ifanc i ddatblygu mwy o empathi gyda
Sipsiwn, Roma a Theithwyr.

• Darparu adnodd addysgu hawdd ei ddefnyddio i
athrawon fel y gallent addysgu'r bobl ifanc ar gyfer
yr uchod.

CYSYLLTIADAU Â'R
CWRICWLWM
Mae'r gweithgareddau yn y pecyn hwn yn clymu'n
agos iawn â'r cwricwlwm Dinasyddiaeth ac ABCh yng
Nghyfnodau Allweddol 2, 3 a 4. Mae'r meysydd penodol
wedi'u hamlygu isod.

Gallech hefyd gynnwys rhai gweithgareddau yn y cwricwla
Saesneg, Hanes a Thechnoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu.

CA2 Dinasyddiaeth ac ABCh
• Datblygu hyder a chyfrifoldeb a manteisio i'r eithaf ar

eu galluoedd 1a, 1b, 1c

• Paratoi i chwarae rôl weithredol fel dinasyddion 
2a, 2c, 2e, 2f, 2i, 2k

• Datblygu perthnasoedd da a pharchu'r
gwahaniaethau rhwng pobl 4a, 4b, 4d, 4e, 4f

CA3 Dinasyddiaeth
• Gwybodaeth a dealltwriaeth ynglŷn â dod yn

ddinasyddion deallus 1b

• Datblygu sgiliau ymholi a chyfathrebu 2a, 2b, 2c

• Datblygu sgiliau cyfranogi a gweithredu cyfrifol 
3a, 3b, 3c

• Hunaniaethau ac amrywiaeth 1.3a, 1.3b

• Meddwl beirniadol ac ymholi 2.1a, 2.1c

• Gweithredu'n gyfrifol ac yn ddeallus 2.3a, 2.3b

ABCh (canllawiau anstatudol)
• 1b, 3a, 3b, 3d, 3j, CA4, 1b

FFAITH: Does dim tystiolaeth o gyfraddau troseddu uwch ymysg SRT. Yn aml iawn mae adroddiadau a lluniau 
yn y cyfryngau'n anghywir ac yn gwahaniaethu yn erbyn pobl.
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CWRICWLWM YR ALBAN
Cwricwlwm Rhagoroldeb
Mae gan yr Alban ddull nodedig o ddarparu'r cwricwlwm
– Cwricwlwm Rhagoroldeb. Gallwch ddefnyddio'r pecyn
yma i gefnogi agweddau o'r Cwricwlwm Rhagoroldeb,
sydd â'r nod o gynnwys dysgwyr mewn datblygu pedwar
gallu allweddol:

• Dysgwyr llwyddiannus: Trwy ddysgu sut i gael gafael
ar wybodaeth o wahanol ffynonellau a'i defnyddio,
caiff y dysgwyr eu hannog i feddwl yn feirniadol am
dystiolaeth a dadleuon i ganfod eu barn a'u syniadau
eu hunain. Yn ogystal â hynny, mae'r dysgwyr yn dysgu
sut i gyfiawnhau'r rhain mewn trafodaeth a dadl.

• Unigolion hyderus: Bydd galluogi dysgwyr i ddeall eu
hamgylchedd a'u cymuned yn eu helpu i ddatblygu
dealltwriaeth o'r materion gwleidyddol a chymdeithasol.
Nod y gweithgareddau yw datblygu hyder y dysgwyr i
ddadlau materion cymdeithasol, gwleidyddol a
hanesyddol.

• Dinasyddion cyfrifol: Trwy ddysgu am werthoedd,
credoau a diwylliannau cymdeithasau, bydd dysgwyr
yn dod yn fwy awyddus i gwestiynu rhagfarnau a
diffyg goddefiad ac yn datblygu parch tuag at bobl
eraill. Nod y pecyn yw annog dysgwyr i gymryd rhan
mewn ffordd gyfrifol mewn bywyd gwleidyddol,
cymdeithasol a diwylliannol.

• Cyfranwyr effeithiol: Caiff y dysgwyr eu herio i feddwl
am ffyrdd o gyfrannu'n gadarnhaol fel cyfranogwyr
gweithgar mewn cymdeithas ddinesig. Caiff y dysgwyr 
y grym i sianelu eu gwybodaeth i weithredu'n bositif, 
a fydd o fudd i bobl eraill yn y cymunedau lleol,
cenedlaethol a byd-eang.

Mae'r gweithgareddau yn y pecyn gwybodaeth 
yma'n caniatáu i'r athro/hwyluswr annog 
trafodaeth, herio barn a datblygu gwybodaeth 
am faterion cymdeithasol. Gallwch ddefnyddio'r 
pecyn hefyd i roi gwybod i ddefnyddwyr am 
faterion moesegol a diwylliannol mewn ffordd 
heriol ac ymgysylltiol. Nod y pecyn yw caniatáu 
i ddysgwyr ddatblygu'r galluoedd yma drwy 
amgylchedd dysgu ag iddo strwythur a 
chefnogaeth.

Y DDEDDF
CYSYLLTIADAU HILIOL
Mae'r Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976, fel y mae
wedi'i diwygio gan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol
(Diwygio) 2000, yn rhoi dyletswydd gyffredinol
statudol ar ysgolion i hybu cydraddoldeb hiliol. 

Nod y ddyletswydd yw:

• Diddymu gwahaniaethu hiliol anghyfreithlon

• Hybu cyfle cyfartal

• Hybu cysylltiadau da rhwng pobl o wahanol
grwpiau hiliol

Mae'r Ddeddf hefyd yn rhoi dyletswyddau penodol
i helpu ysgolion i gyflawni'r ddyletswydd gyffredinol.
Mae'r rhain yn cynnwys dyletswydd statudol i
baratoi a chynnal Polisi Cydraddoldeb Hiliol gyda
chynllun gweithredu cefnogol.

FFAITH: Mae SRT yn ymfalchïo'n fawr yn y ffaith bod eu cartrefi'n lân tu mewn, ac mae ganddynt reolau tynn 
ynglŷn â defnyddio dysglau gwahanol i olchi dwylo, i baratoi bwyd ac ar gyfer gwahanol eitemau o ddillad.
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Mae'r gweithgaredd yma'n ddefnyddiol iawn wrth geisio canfod y rhagfarnau a'r
syniadau sydd gan y grŵp yn barod ynglŷn â SRT. Mae'n hynod bwysig gadael i'r
grŵp gael cyfle i leisio eu barn yn agored ac yn ddienw oherwydd bydd yn hysbysu'r
hyrwyddwr, ac yn dangos pa fythau a chamsyniadau y mae angen mynd i'r afael â
nhw yn ystod y gwaith sy'n dilyn.

Dosbarthwch ddarn o bapur i bob myfyriwr. Esboniwch eich bod yn mynd i ysgrifennu gair ar y bwrdd a bod yn rhaid
iddynt, yn syml, ymateb i'r gair drwy ysgrifennu un gair neu frawddeg ar eu darn papur y maent yn ei gysylltu gyda'ch
gair chi.

Ysgrifennwch y gair ‘Teithiwr’ neu ‘Sipsi’ ar y bwrdd.

Os oes angen rhoi hwb i'r grŵp ymateb, gofynnwch: Beth mae'r gair yma'n gwneud i chi feddwl amdano? 
Beth ydych chi'n ei gysylltu gyda'r gair? Beth yw ystyr y gair?

Anogwch y myfyrwyr i fod yn onest ac esboniwch na fydd enwau ar y papurau felly gallent ysgrifennu'r hyn maent
wir yn ei deimlo. Plygwch y darnau papur a'u casglu.

Darllenwch y geiriau un ar y tro a'u hysgrifennu ar y bwrdd gan greu rhestr neu ddiagram gwe pry cop. Peidiwch â
newid y geiriau. Mae'n bwysig cynnwys cyfraniad pawb.

Os gallwch, cadwch y geiriau yn y golwg yn ystod gweddill eich sesiwn.

Ar ddiwedd eich sesiynau ac fel ffordd effeithiol iawn o werthuso beth mae'r cyfranogwr wedi'i ddysgu, gallech
ddychwelyd at y geiriau a dechrau trafodaeth gyda'r bwriad o herio a chwalu unrhyw anwireddau a chamsyniadau.
Byddem yn awgrymu eich bod yn mynd drwy'r geiriau, un ar y tro, ac yn holi a ydynt wedi'u seilio ar ffaith ac os
ydynt yn wir am bob SRT unigol: dim ond os ydynt y cânt aros ar y bwrdd. Os yw gair wedi'i seilio ar stereoteipiau,
camsyniadau, cyffredinoli neu anwireddau, rhaid tynnu llinell drwyddo neu ei ddileu. Mae'r dangosiad gweledol
yma'n pwysleisio'r neges nad yw pob un o'n syniadau a'n barnau'n gywir a gwir, a'i bod hi'n hanfodol ein bod ni fel
dinasyddion cyfrifol yn cwestiynu ein syniadau ac yn dod yn fwy ymwybodol o le'r ydym yn cael ein gwybodaeth.

GWEITHGAREDD 1:

SYNIADAU PRESENNOL
(10 munud)

FFAITH: Mae chwarter y SRT cyfan yn ddigartref, heb unrhyw safle cyfreithiol, dim casgliadau sbwriel na
chyfleusterau eraill wedi'u darparu iddynt.
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Ar gyfer y gweithgaredd yma mae angen i chi gael cyfres o ddarluniau ‘Archwilio
Stereoteipiau’ a'r proffiliau cysylltiedig, y gallwch eu lawrlwytho o barth athrawon
ar y wefan www.theredcard.org a naill ai eu printio neu eu dangos ar fwrdd gwyn
rhyngweithiol.
Byddai'r gweithgaredd yma'n gweithio'n dda mewn grwpiau bychan o dri neu bedwar ond gallech hefyd ei wneud
mewn parau.

Dangoswch dri darlun agos i'r myfyrwyr, dywedwch wrth y myfyrwyr fod pob grŵp yn mynd i gyflwyno'r tri pherson
yn y lluniau i weddill y dosbarth felly bydd angen iddynt greu proffiliau a chymeriad ar gyfer pob un ohonynt. Mae
hyn yn gweithio orau fel arfer os rhowch un darlun ar y tro i'r myfyrwyr.

Mae angen i'r myfyrwyr edrych ar y lluniau a cheisio dychmygu sut bobl fyddai'r rhain, gan ystyried y cwestiynau
nesaf:

• Beth yw eu henw?
• O ble maen nhw'n dod?
• Beth maen nhw'n ei wneud?
• Beth yw eu crefydd?
• Beth yw eu hobïau / diddordebau?
• Sut bobl ydyn nhw? Ydyn nhw'n garedig/neis/hunanol/doniol?
• A fyddai gennych unrhyw beth yn gyffredin â nhw?
• Ydych chi'n meddwl y byddech yn ffrindiau?
Gwahoddwch un grŵp i ddechrau drwy gyflwyno un o'r bobl, yna dylai pob un o'r grwpiau eraill rannu'r hyn maent
wedi'i ysgrifennu am yr un darlun. Gwnewch hyn ar gyfer y tri darlun; gallech wneud ychydig o nodiadau ar y bwrdd
i helpu gyda'r drafodaeth.

PWYNTIAU TRAFOD:
• A oes unrhyw elfennau tebyg neu wahanol rhwng proffil pob grŵp?
• Pam benderfynodd y disgyblion ar y pethau hynny?
• O ble cawson nhw'r wybodaeth?
• Oedd hi'n anodd / hawdd?
• A wnaethon nhw ddefnyddio pobl maen nhw'n eu nabod sy'n edrych yn debyg? 
• Wnaethon nhw ddefnyddio rhywbeth maent wedi'i weld neu ei glywed yn y cyfryngau?

GWEITHGAREDD 2:

ARCHWILIO STEREOTEIPIAU
(45 munud)

FFAITH: Roedd SRT yn brwydro ac yn marw dros y wlad hon yn y ddau ryfel byd.
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Fel estyniad cyflym i hyn gallech ofyn i fyfyrwyr benderfynu pethau megis: Pa un yw'r mwyaf cyfoethog? Pa un sydd
fwyaf tebygol o fod yn grefyddol / o ddod o wlad arall / o allu siarad iaith arall / o gyflawni trosedd / o ddioddef hiliaeth?
Pwy fyddech chi'n hoffi eu cyfarfod fwyaf? Pwy fyddech chi'n eu gwahodd i'ch parti? Pwy fyddech chi'n ymddiried
ynddynt? Pwy sy'n edrych fwyaf gonest?

Esboniwch i'r grŵp eich bod yn mynd i ddatgelu'r wybodaeth gywir iddynt am y bobl yn y lluniau. Dangoswch y tri
darlun nesaf a siaradwch drwy'r ffeithiau am eu bywydau, un ar y tro. Holwch y myfyrwyr: Ydy'r wybodaeth yma'n
newid eich barn am y bobl? Ydyn nhw'n teimlo'n wahanol am unrhyw beth yn awr?

TRAFODWCH A DIFFINIWCH ‘STEREOTEIP’:
Cyffredinoliad gor-syml neu sydd wedi'i benderfynu o flaen llaw am grŵp cyfan o bobl heb ystyried bod

gwahaniaethau unigol o fewn y grŵp
www.adl.org

Gofynnwch i'r bobl ifanc ydyn nhw'n gallu meddwl am unrhyw grwpiau eraill o bobl y gellid cael stereoteipiau
amdanynt. Gofynnwch iddynt a ydynt wedi gweld y geiriau nesaf mewn ffenestr siop erioed: 

TRAFODWCH:
• Sut mae hyn yn gwneud iddynt deimlo?
• Pam fod y perchennog siop wedi rhoi'r arwydd yma yn y ffenestr?
• Ydy hyn yn deg arnynt? 
• A yw disgyblion ysgol i gyd yn lladron ac yn dwyn o siopau?

PWYNTIAU TRAFOD:
• Beth yw'r cysylltiadau rhwng stereoteipio a hiliaeth?
• A all stereoteipio neu syniadau sydd gennych o flaen llaw am bobl gael effaith ar hiliaeth?
• Beth yw'r peryglon os byddwch yn meddwl bod pawb sy'n dod o wlad benodol, o grefydd, liw neu ddiwylliant penodol

i gyd yr un fath?
• Ydy'r bobl ifanc wedi synnu am unrhyw beth maent wedi'i ganfod?
• Pam fo'r myfyrwyr wedi gwneud y dewisiadau a wnaethant?
• Pam na ddylem ni farnu pobl yn ôl eu golwg?

CANLYNIADAU DYSGU:
Dylai'r cyfranogwyr fod wedi:
• Datblygu dealltwriaeth glir o hiliaeth a pham ei fod yn anghywir.
• Datblygu dealltwriaeth o stereoteipio a sut mae'n gallu effeithio ar hiliaeth.
• Datblygu mwy o hunanymwybyddiaeth a gwybodaeth nad yw ein syniadau a'n barn wedi'u seilio ar ffeithiau bob amser.
• Ymarfer sgiliau empathi a dealltwriaeth.

Ar ôl y ddau weithgaredd yma, efallai y byddai'n ddefnyddiol annog trafodaeth yn ymwneud â ‘Beth yw hiliaeth?’,
yn arbennig os nad yw'r dosbarth wedi gwneud unrhyw waith ar y pwnc o'r blaen.

Byddai'n fuddiol diffinio ‘hiliaeth’ a sicrhau bod gan y grŵp ddealltwriaeth sylfaenol dda cyn mynd ymlaen gydag
unrhyw weithgareddau pellach. Mae hefyd yn bwysig dangos i'r grŵp bod ymddygiad gwahaniaethol neu ragfarn
yn erbyn SRT yn hiliol, oherwydd mae'n gwahaniaethu ac mae'n rhagfarn ar sail diwylliant.

Cyfeiriwch at y Cwestiynau a Ofynnir yn Aml yn y pecyn hwn ac edrychwch ar ein gwefan i ganfod llawer o
adnoddau a gwybodaeth i'ch cefnogi gyda'r drafodaeth hon. www.theredcard.org

GWEITHGAREDD 2: ARCHWILIO STEREOTEIPIAU
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CYMUNEDAU
TEITHWYR
Dydy SRT ddim yn gymuned unffurf, mae'n amhosibl canfod un gair a fyddai'n cynnwys yr holl
gymunedau'n llwyddiannus, ond mae ganddynt i gyd hanes a phrofiadau o hiliaeth sy'n cysylltu
â'i gilydd. Rhwng y grwpiau mae gwahaniaethau diwylliannol sydd mor eang â'r gwahaniaethau
rhwng y gwahanol grwpiau yn y gymuned sefydlog.
Dydy diffinio pobl fel rhai sy'n perthyn i gymuned SRT ddim yn eithrio'r rheiny sy'n byw mewn
tai ar hyn o bryd: bydd diwylliant, hunaniaeth a ffordd o fyw'r Teithwyr yn parhau gyda theulu
neu berson beth bynnag yw eu trefniadau byw.
Erbyn hyn mae cyfraith achosion y DU wedi cydnabod ‘Sipsiwn’, ‘Romani’, ‘Teithwyr Gwyddelig’
ac yn fwy diweddar ‘Deithwyr Albanaidd’ fel grwpiau lleiafrifoedd ethnig sy'n golygu eu bod
wedi'u hamddiffyn yn erbyn hiliaeth a gwahaniaethu dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976. Hefyd,
dan y ddeddfwriaeth Ewropeaidd a DU ddiweddar ar Hawliau Dynol, mae pob gwahaniaethu'n
anghyfreithlon.

LLUNIAU: Simon Evans @ Open Productions

AETHOM ATI I OFYN I SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR IFAINC DDWEUD UN PETH
WRTHYM AM EU DIWYLLIANT:
“Rydym yn bobl sydd wedi cael ein camddeall yn fawr iawn. Rydym yn bobl falch, ond yn aml iawn
mae gennym ofn dweud wrth bobl pwy ydym am fod cymaint o hiliaeth a chamddealltwriaeth
drwy'r byd i gyd. Mae'n deimlad braf clywed pobl enwog fel Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth a
Madonna yn mynd i'r afael â hyn. Byddwn yn dweud wrth bobl am anghofio'r hyn maen nhw
wedi'i glywed am fy mhobl a rhoi cyfle i ni eu hunain!”
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Pwrpas y gweithgaredd yma yw dangos y gwahaniaeth rhwng y gwahanol gymunedau
SRT sydd oll â'u harferion diwylliannol, traddodiadau, credoau a'u hanes eu hunain.
Rhannwch y dosbarth yn wyth grŵp a rhoi un o'r cymunedau SRT i bob grŵp.

Esboniwch fod angen iddynt greu ‘Proffil’ neu ‘Grŵp’ i'w cymuned SRT nhw ar gyfer gwefan rhwydweithio cymdeithasol
ar y rhyngrwyd.

Gan ddefnyddio'r ffeithiau sydd yn y blychau gwybodaeth isod, gofynnwch i'r myfyrwyr greu darn o waith ar ddarnau
mawr o bapur y gallwch eu harddangos i ddysgu myfyrwyr eraill am faterion yn ymwneud â SRT. Anogwch y bobl
sy'n cymryd rhan i wneud eu proffiliau'n groesawgar ac i amlygu agweddau positif o fywyd SRT. Gallai'r myfyrwyr
hefyd ddefnyddio'r rhyngrwyd i ganfod lluniau, delweddau neu wybodaeth bellach sy'n addas i gefnogi eu gwaith.

GWEITHGAREDD 3:

PROFFILIAU TEITHWYR
(1 awr)

POBL Y SIOE / Y FFAIR
• Mae oddeutu 21,000 – 25,000 o Bobl y Sioe ym Mhrydain.
• Mae Pobl y Sioe'n cynnwys pobl o nifer o wahanol 

gefndiroedd ethnig, gan gynnwys Romani o wahanol wledydd.
• Mae'r tymor teithio'n hir ond mae gan y mwyafrif o deuluoedd

rywle i fyw yn ystod y gaeaf lle maent yn cadw eu reidiau ar 
gyfer y flwyddyn ddilynol. Iard neu fuarth yw hwn fel arfer.

• Mae Pobl y Sioe Albanaidd yn eu diffinio eu hunain fel cymuned 
fusnes sydd â hanes a diwylliant teithio nodedig.

• Yn aml iawn, mae plant yn mynd i'r ysgol mewn llawer o wahanol 
fannau wrth deithio ond yn dychwelyd i'w hysgol 
‘nhw’ yn y gaeaf.

• Mae'n rhaid i bob aelod o'r teulu weithio'n galed, er bod parch 
mawr ganddynt i ieuenctid a henaint.

• Mae'r trelars a'r wagenni'n fawr a hardd iawn hefyd yn aml.
• Dydy Pobl y Sioe, yn ôl y gyfraith, ddim yn grŵp lleiafrifoedd ethnig.

FFAITH: Yn 1994, rhoddodd y ddeddfwriaeth newydd, ‘Deddf Cyfiawnder Troseddol a Threfn Gyhoeddus’, fwy o
bwerau i'r heddlu i symud SRT, ac roedd hefyd yn golygu nad oedd gan awdurdodau lleol bellach ddyletswydd i
ddarparu safleoedd ar gyfer SRT.



TEITHWYR NEWYDD
• Mae oddeutu 10,000 – 25,000 o Deithiwr Newydd ym Mhrydain.
• Weithiau maent yn dal i deithio o gwmpas mewn gosgordd 

o hen fysiau neu faniau, ond mae nifer wedi prynu hen 
garafanau neu wagenni Sipsiwn. 

• Mae rhai wedi dechrau byw ar y ffordd yn fwy diweddar 
yn eu bywydau ac wedi datblygu o fudiad y gwyliau rhad ac 
am ddim yn yr 1970au. Mae rhai o'r rheiny a ymunodd â nhw'n dod o 
deuluoedd o Sipsiwn oedd wedi dechrau byw'n sefydlog.

• Maen nhw'n gwneud gwahanol fathau o waith wrth iddynt deithio; mae rhai'n beirianwyr,
trydanwyr neu seiri coed. Gallai gwaith achlysurol gynnwys gweithio ar ffermydd, safleoedd
adeiladu, rhedeg caffi a gosod llwyfannau a systemau sain ar gyfer gwyliau a gigiau.

• Mae gan nifer o Deithwyr Newydd swyddi proffesiynol hefyd megis ymchwilwyr ac awduron
sy'n gweithio ar eu liwt eu hunain neu swyddi mewn technoleg gwybodaeth a chyfathrebu.

• Fel arfer maent yn gwrthod yn bendant unrhyw ymraniad rhwng y rhywiau.
• Mae lefel llythrennedd ymysg yr oedolion yn uchel yn aml iawn.
• Yn ôl y gyfraith, nid yw Teithwyr Newydd yn grŵp lleiafrifoedd ethnig.

SIPSIWN/TEITHWYR ALBANAIDD
• Mae mwy na 20,000 o Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd yn byw yn 

yr Alban, gyda rhai'n byw mewn rhannau eraill o'r DU.
• Mae teuluoedd yn byw ar safleoedd carafán neu mewn tai, ac 

mae rhai yn symud rhwng y ddau.
• Yn ystod misoedd yr haf, mae llawer o Deithwyr Albanaidd yn ymweld â Lloegr.
• Yn debyg i'r holl gymunedau Teithio, mae Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd yn gwerthfawrogi

glendid ac mae ganddynt farn gref am yr hyn ydyw glendid, er enghraifft maent yn defnyddio
gwahanol ddysglau ar gyfer eu golchi eu hunain a golchi'r llestri.

• Mae Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd yn siarad Saesneg gydag acen Albanaidd. Mae nifer o
Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd yn siarad math o iaith Albanaidd ansafonol o'r enw ‘Cant’, sy'n
cynnwys Gaeleg, hen Aeleg yr Alban a geiriau sy'n debyg iawn i Romaneg.

• Mae teuluoedd a bywyd y teulu'n bwysig iawn. Mae hyn yn cynnwys y teulu estynedig hefyd.
• Yn y gorffennol, roedd pobl yn galw Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd yn ‘Dinceri’ neu ‘Dincleri’

ond nid yw'r enwau hyn yn dderbyniol bellach am fod pobl yn eu hystyried yn hiliol. Mae rhai
yn eu galw eu hunain yn ‘Nawken’ a ‘Nachin’. Yng ngogledd a dwyrain yr Alban galwyd y
Sipsiwn/Teithwyr yn ‘Gerddwyr yr Haf’.

• Mae'r cofnod cyntaf a geir o Deithwyr yn byw yn yr Alban yn dyddio o 1505.
• Caiff Teithwyr Albanaidd eu cydnabod fel grŵp lleiafrifoedd ethnig ac maent wedi'u

hamddiffyn dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol.

10

GWEITHGAREDD 3: PROFFILIAU TEITHWYR



SYRCAS
• Fel arfer, un teulu sy'n berchen ar syrcas ac maent yn hurio 

gwahanol actiau o wahanol rannau o'r byd.
• Mae'r trelars y maent yn byw ynddynt wrth deithio'n rhai 

mawr fel arfer.
• Mae teuluoedd syrcas modern yn teithio gyda'r syrcas am 

gyfran fwyaf y flwyddyn. Efallai bod y plant yn mynd i nifer o 
wahanol ysgolion.

• Yn aml iawn, nid Saesneg yw iaith yr aelwyd am fod teuluoedd 
y syrcas yn gallu dod o wahanol wledydd.

• Dydy'r mwyafrif o syrcasau heddiw ddim yn defnyddio anifeiliaid; mae ganddynt acrobatiaid,
gymnastwyr, cerddwyr y rhaff uchel, jyglwyr, pobl gwneud styntiau a chlowniaid.

• Cynhaliwyd y syrcas modern cyntaf yn Llundain yn 1770.
• Mae'r Cirque du Soleil, sydd â pherfformwyr gymnasteg dramatig, yn syrcas modern. 
• Dydy pobl y syrcas ddim yn grŵp lleiafrifoedd ethnig yn ôl y gyfraith, ond wrth gwrs mae'r

nifer fawr o wahanol grwpiau ethnig sydd yn y syrcasau wedi'u hamddiffyn gan y gyfraith.

TEITHWYR GWYDDELIG
• Does neb yn siŵr faint yn union o Deithwyr Gwyddelig sydd 

i'w cael ym Mhrydain. Mae'r amcangyfrifon yn amrywio o 
15,000 i 30,000. Awgrymwyd mai diffyg Systemau Monitro Ethnig
cywir ac ofn pobl o ddatgelu eu hunaniaeth yw'r rhesymau 
posibl am yr anghysondeb yma.

• Mae cerddoriaeth yn rhan eithriadol bwysig o Ddiwylliant y Teithwyr Gwyddelig, yr offer
mwyaf cyffredin a chwaraeir yw'r Ffidil a'r Llwyau, a chaiff eu caneuon eu pasio i lawr
drwy'r cenedlaethau'n aml iawn.

• Mae'n gallu bod yn anodd i Deithwyr Gwyddelig ganfod gwaith yn Iwerddon oherwydd Hiliaeth
a Rhagfarn. Er gwaethaf hynny, mae Teithwyr Gwyddelig wedi gwneud cyfraniadau enfawr i'r
economi gwledig, ac maent yn parhau i wneud hynny. Ymysg y crefftau poblogaidd mae Adeiladu
a Tharmacio.

• Un math o chwaraeon y mae Teithwyr Gwyddelig yn ei fwynhau a'i ddathlu yw Bocsio. Roedd
Francie Barrett, bocsiwr proffesiynol Gwyddelig, yn cynrychioli Iwerddon yn y Gemau Olympaidd
yn 1996.

• Mae'r mwyafrif o deuluoedd yn Babyddion.
• O fewn eu teuluoedd, fe allent siarad ‘Gamon’ neu ‘Cant’ neu ‘Shelta’ sy'n fathau o Saesneg.

Mae nifer o'r geiriau'n debyg i Romaneg Saesneg.
• Caiff Teithwyr Gwyddelig eu cydnabod fel grŵp lleiafrifoedd ethnig ac maent wedi'u diogelu

dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol.
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GWEITHGAREDD 3: PROFFILIAU TEITHWYR



POBL Y CYCHOD
• Mae Pobl y Cychod yn grŵp o Deithwyr sy'n byw ac yn gweithio 

ar Gychod ar gamlesi.
• Gallent fod yn rhedeg amrywiaeth o fusnesau: delio mewn sgrap, 

perfformio, gwerthu glo.
• Mae rhai yn clymu'r cwch yn barhaol ac eraill yn teithio'n ddi-stop.
• Caiff y Cychod eu cadw fel pin mewn papur.
• Yr enw ar y gwaith peintio hardd sydd ar y cychod culion yma 

yw ‘Rhosod a Chestyll’.
• Does neb yn gwybod faint o Bobl y Cychod traddodiadol sy'n 

bodoli, ond mae'r niferoedd yn fychan iawn.
• Yn ôl y gyfraith, dydy Pobl y Cychod ddim yn grŵp lleiafrifoedd ethnig.

ROMA
• Grwpiau o bobl Romani sy'n byw yng ngwahanol 

wledydd Ewrop yw'r rhain, a gyda'i gilydd cânt eu 
galw'n Roma. Mae gan bob grŵp o Roma wahanol 
ffordd o siarad Romaneg, ond am fod rhai geiriau'n 
debyg, gall pobl Romani ddeall ei gilydd yn aml iawn.

• Dydy Roma ddim yn grŵp unffurf a bydd teuluoedd yn 
eu hadnabod eu hunain yn ôl gwledydd eu gwreiddiau'n 
gyntaf, ac yna fel Roma, er enghraifft Roma Slofaciad.

• Mae rhwng 8 a 12 miliwn o Roma yn byw yn Ewrop.
• Does gan y Roma ddim ‘Mamwlad’ ond mae pobl wedi dadlau ers blynyddoedd ynghylch y

syniad o diriogaeth o'r enw ‘Romanistan’, ond chafodd hyn erioed ei fabwysiadu'n ffurfiol.
• Credir bod oddeutu 500,000 o Roma wedi cael eu llofruddio mewn gwersylloedd crynhoi yn

ystod yr Ail Ryfel Byd.
• Ar hyn o bryd mae oddeutu 20-30,000 o Roma yn byw ym Mhrydain. Daeth y mwyafrif ohonynt

yma fel ffoaduriaid ar ôl 1989, ond mae grwpiau bychan a gyrhaeddodd cyn 1914 ac yn 1956.
Mae rhai teuluoedd Roma wedi symud i'r Alban ac yn byw yn Govan Hill, Glasgow.

• Mae llawer o Roma'n dal i wisgo gwisgoedd hir traddodiadol a thlysau aur addurnol.
• Mae llawer o deuluoedd yn siarad Romani.
• Mae'r mwyafrif o Roma'n byw'n sefydlog mewn tai.
• Roedd pobl Romani wedi gadael Gogledd India oddeutu 1,000 o flynyddoedd yn ôl.
• Mae gan bobl Roma drefnau hylendid tynn iawn, er enghraifft, cadw anifeiliaid allan o fannau byw.
• Caiff y Roma eu cydnabod yn grŵp lleiafrifoedd ethnig ac maent wedi'u hamddiffyn dan y

Ddeddf Cysylltiadau Hiliol.
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GWEITHGAREDD 3: PROFFILIAU TEITHWYR



SIPSIWN CYMRU A LLOEGR
• Yn ôl yr amcangyfrifon, mae oddeutu 150,000 o Sipsiwn Lloegr a De Cymru'n byw ym Mhrydain,

ond yn aml iawn mae'r ffigurau'n anghyson.
• Mae teuluoedd yn aml yn siarad Romani neu Romani Cymreig. Cafodd yr iaith Romani ei chofnodi'n

gyntaf yn Lloegr yn 1542. Mae Romani Saesneg wedi cymysgu â'r Saesneg ac yn defnyddio
gramadeg Saesneg gan fwyaf. 

• Mae'r enw ‘Gypsy’ yn dod o'r gair ‘Egyptian’ oherwydd pan gyrhaeddodd pobl Romani y
Balcannau yn yr 11eg ganrif, roedd y Groegiaid wedi bod yn galw diddanwyr a phobl dweud
ffortiwn yn ‘Eifftwyr’ neu ‘Egyptians’ ers rai canrifoedd. Felly, mae'r stereoteip ‘Sipsi’ yn hen iawn.

• Mae rhai o'u crefftau'n cynnwys prynu a gwerthu ceffylau, torri coed, garddio tirlun a gosod
tarmac, adeiladu, hapfasnachu eiddo a dymchwel adeiladau.

• Yn debyg i'r holl grwpiau Teithwyr, mae glendid yn bwysig iawn iddynt ac mae ganddynt farn
gref ynglŷn â'r hyn ydyw. 

• Yr enw ar y wagenni hardd sydd wedi'u tynnu gan geffylau yw ‘Vardos’, ond mae'r mwyafrif o
Sipsiwn a Theithwyr yn teithio mewn trelars (Carafanau) wedi'u tynnu gan lorïau neu geir.

• Byddai'n well gan rai teuluoedd gael eu galw'n Deithwyr 
oherwydd mae modd defnyddio'r gair Sipsi 
mewn ffordd negyddol.

• Caiff rhai geiriau Romani eu defnyddio fel slang
yn y Saesneg, er enghraifft ‘Holler’ (gweiddi), 
‘Brazen’ (wynebgaled), ‘Kushti’ (neis/hyfryd)

• Mae llawer o Sipsiwn Cymreig yn Gristnogion.
• Cydnabyddir Sipsiwn Cymru a Lloegr fel grŵp

lleiafrif ethnig ac maent wedi'u hamddiffyn dan 
y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol.
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PWYNTIAU TRAFOD:
• A oedd y bobl ifanc wedi synnu o weld faint o wahanol gymunedau Teithwyr sy'n bodoli?
• A wnaeth y bobl ifanc sylwi ar unrhyw elfennau tebyg neu nodweddion cyffredin rhwng y cymunedau?
• Beth yw peryglon stereoteipio'r holl SRT?
• Sut deimlad fyddai bod yn SRT a chael eich barnu am rywbeth mae grŵp lleiafrif ethnig arall wedi'i wneud.
• Ydy'r myfyrwyr yn meddwl bod yr holl gymunedau Teithwyr yn derbyn yr un faint o hiliaeth?
• Beth allai'r bobl ifanc ei wneud i addysgu a rhoi gwybod i bobl eraill am yr hyn y maent wedi'i ddysgu?

CANLYNIADAU DYSGU:
Dylai'r cyfranogwyr fod wedi:

• Defnyddio sgiliau gwaith tîm, creadigedd, gwaith ymchwil.
• Cael mwy o ddealltwriaeth am ddiwylliant, credoau, traddodiadau a dulliau byw'r gwahanol gymunedau Teithwyr.
• Adnabod y gwahaniaeth rhwng cymunedau SRT.
• Adnabod peryglon Stereoteipio a'i effaith ar hiliaeth.
• Cynyddu eu hymwybyddiaeth o natur amlddiwylliannol y DU.

GWEITHGAREDD 3: PROFFILIAU TEITHWYR



Mae nifer o Deithwyr wedi gwneud cyfraniadau enfawr i ddiwylliant Prydain fel
rydym yn ei adnabod heddiw.

Mae teithwyr neu bobl sydd ag etifeddiaeth SRT wedi cael dylanwad enfawr 
ar chwaraeon, ffilmiau, theatr, llenyddiaeth, gwyddoniaeth, celf a cherddoriaeth.

Pwrpas y gweithgaredd yma yw tynnu sylw at rai o'r cyfraniadau positif hynny 
a byddai'n gweithio'n dda mewn grwpiau neu barau bychain. 

Llungopïwch y daflen waith a gwahanu'r adrannau, gan roi cyfres lawn o 
‘Sipsiwn, Roma a Theithwyr’ a ‘Eu Cyfraniadau’ i bob grŵp.

Gofynnwch i'r myfyrwyr:

Allwch chi gyfateb y Sipsiwn, Roma a Theithwyr enwog dilynol gyda'u 
cyfraniadau? Ar ôl cyfnod penodol o amser, anogwch y grŵp i roi
atebion ac adborth i chi a chywirwch unrhyw gamgymeriadau.

PWYNTIAU TRAFOD:
• A oedd unrhyw beth wedi synnu'r myfyrwyr?
• Ydy hyn wedi herio unrhyw syniadau oedd gan y grŵp o flaen llaw am SRT?
• A all y myfyrwyr enwi unrhyw SRT enwog arall?
• Sut fyddai modd defnyddio'r wybodaeth yma i herio hiliaeth tuag at SRT?

CANLYNIADAU DYSGU:
Dylai'r cyfranogwyr fod wedi:

• Datblygu mwy o ddealltwriaeth o'r cyfraniadau positif y mae'r SRT yn 
eu gwneud.

• Defnyddio sgiliau gwneud penderfyniadau, gwaith tîm a dealltwriaeth.
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GWEITHGAREDD 4:

CYFRANIADAU TEITHWYR
(30 munud)

FFAITH: Mewn safleoedd iawn sydd wedi'u cynllunio'n dda, mae gwaith ymchwil yn dangos bod perthnasoedd
cymdogol yn datblygu rhwng SRT a'r gymuned sefydlog.
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GWEITHGAREDD 4: CYFRANIADAU TEITHWYR
SIPSIWN, ROMA, TEITHWYR      EU CYFRANIAD

Roedd y person yma'n actiwr comedi, yn gyfarwyddwr, gwneuthurwr
ffilmiau a chyfansoddwr o Loegr a roddodd berfformiad cerddorol am y
tro cyntaf yn 5 oed. Mae fwyaf adnabyddus am y cymeriad ‘Tramp’ sydd
â mwstas bychan, trowseri llac, ffon sigledig a het bowler. Cafodd ei
urddo'n farchog yn 1975 am ei gyfraniad rhyfeddol i ffilmiau a theledu,
ac mae gan y person yma ddelw er anrhydedd iddo yn Leicester Square.

Roedd y pencampwr bocsio carismataidd yma'n ffefryn arbennig ymysg
y cefnogwyr benywaidd. Yn 1933, daeth yn Bencampwr Pwysau Trwm-
Ysgafn yn yr Almaen, ond cymerodd y Gyfundrefn Natsïaidd y teitl yma oddi
arno. Ym mis Mehefin 1942, cafodd ei anfon i wersyll crynhoi lle cafodd
ei gywilyddio ac, yn y diwedd, ei ladd. Yn 2003, saith deg o flynyddoedd
ar ôl y frwydr bencampwriaeth a 60 mlynedd ar ôl ei farwolaeth, cafodd
ei gydnabod o'r diwedd fel pencampwr bocsio Almaenig.

Rhoddodd yr actiwr yma sydd wedi ennill gwobrau am ei waith, ei
berfformiad cyntaf ar y llwyfan yn 1962, ac mae wedi serennu mewn
ffilmiau sy'n cynnwys ‘Hook’, ‘The Long Good Friday’, ‘Who Framed Roger
Rabbit’ a ‘Super Mario Brothers’. Y person yma oedd yr actor wrth gefn
cyntaf ar gyfer rôl Al Capone a chwaraewyd gan Robert DeNiro yn 
‘The Untouchables’, ac yn fwy diweddar mae wedi darparu'r llais ar
gyfer hysbysebion Tesco ac Argos.

Cychwynnodd y person yma ei yrfa pêl-droed yn West Ham United a
bu'r chwaraewr Rhyngwladol yma i Gymru'n hyfforddi ochr yn ochr â
Jermain Defoe ac Anton Ferdinand. Sgoriodd 37 gôl yn ei dymor cyntaf
gyda Grays Athletic yna symudodd i Southend yn 2004, gan sgorio tair
gwaith yn ei gêm gyntaf. Ym mis Tachwedd 2007 sgoriodd gôl ryfeddol 
a enillodd y gêm yn erbyn Manchester United ym mhedwaredd rownd
Cwpan Carling. Ar hyn o bryd mae'n chwarae i Coventry City ac mae'n
esbonio fel hyn, “Rwy'n falch o'm cefndir fel Teithiwr/Sipsi. Mae wedi 
fy helpu yn fy ngyrfa, ac mae fy nheulu'n dod i bob gêm”.

Arwyddodd y Pêl-droediwr Sbaeneg yma i chwarae i Arsenal yn ystod
tymor 2003-2004 am ffi drosglwyddo o £17.5 miliwn medden nhw. Yn
2006, ymunodd y saethwr cefnogol/asgell chwith yma â Real Madrid,
yna Atletico Madrid ac ar hyn o bryd mae ar fenthyg i SL Benfica. Mae
ganddo hefyd 20 cap cenedlaethol i Sbaen.

CHARLIE CHAPLIN,
ganed yn Llundain yn
1889. Roedd ei nain yn
Roma.

JOHANN WILHELM
TROLLMAN,
ganed yn Hanover, yr
Almaen yn 1907 o
etifeddiaeth Sinti/Roma.

BOB HOSKINS,
ganed yn 1942 yn Bury St.
Edmunds yn Lloegr. Roedd
ei Nain yn Romani.

FREDDIE EASTWOOD,
aelod brwd o'r gymuned
Teithwyr, a aned yn
Basildon, Essex yn 1983.

JOSÉ ANTONIO REYES,
ganed yn 1983 yn Ultera,
Sbaen. Mae ganddo
etifeddiaeth Roma Sbaeneg,
a elwir hefyd yn Gitano.



16

Roedd yr actiwr a'r canwr yma o Loegr yn un o berfformwyr gorau Lloegr
yn yr 1970au. Roedd yn seren yng nghast gwreiddiol ‘Godspell’ yn 1977 ac
aeth ymlaen i gael llwyddiant mawr gyda'r caneuon ‘Rock On’ a ‘Gonna
Make you a Star’ a gyda'i gyfres deledu ei hun yn 1977. Ymddangosodd
mewn ffilm lwyddiannus iawn o'r enw ‘That'll be the Day’ gyda Ringo Starr.
Mae'n falch iawn o'i wreiddiau fel Teithiwr, a thra bu'n byw ym Mhrydain
roedd yn noddwr ac yn aelod brwd o Gyngor Sipsiwn Cenedlaethol Prydain.
Derbyniodd OBE am ei waith i elusennau ac yn y celfyddydau yn 1999.

Roedd y pêl-droediwr proffesiynol Romani yma'n hynod fedrus er gwaethaf
y ffaith ei fod yn berson byr. Roedd yn chwarae i Sheffield United ac
enillodd fedal Bencampwriaeth cyn ymuno â Chlwb Pêl-droed Lerpwl 
yn 1898 am £200. Yn ystod ei yrfa enillodd 2 gap rhyngwladol i Loegr a
chredir mai dyma'r unig wir Romani sydd wedi chwarae i Loegr. Daeth 
ei yrfa pêl-droed i ben pan dorrodd ei goes wrth chwarae i Preston
North End yn 1903.

Y person yma oedd y cyntaf yn ei deulu i gael ei eni ar dir sych; cafodd
ei rieni eu geni ar gychod ym masn Paddington Gorllewin Llundain.
Cychwynnodd y person yma ei yrfa fel cerddor yn 1964 yn chwarae 
gitâr i'r band ‘The Byrds’. Yna ymunodd a'r ‘Rolling Stones’ fel gitarydd 
yn 1974 ynghyd ag aelodau'r band Mick Jagger a Keith Richards.
Cynhyrchodd y ‘Rolling Stones’ 22 miliwn o albymau stiwdio ac maent
wedi gwerthu mwy na 200 miliwn o albymau drwy'r byd i gyd. Mae'r
person yma'n dal i chwarae i'r ‘Rolling Stones’ ynghyd â'i fand ei hun.

Mae'r nofelydd, dramodydd, beirniad a darlledydd yma o Loegr wedi
ysgrifennu pum nofel, un darn o waith ffeithiol a phum drama radio.
Mae'r nofel ‘Stone Cradle’ yn stori gariad emosiynol iawn sy'n darlunio
bywyd fel Teithiwr ac mae ‘Fires in the Dark’ sydd wedi'i osod yng
nghanol Ewrop yn ystod yr ail ryfel byd, yn archwilio bywyd y Romani 
a hanes teulu Romani'r awdur ei hun.

Cychwynnodd y pêl-droediwr Pwylaidd yma chwarae yn yr ysgol uwchradd
cyn dod yn gapten ar dîm bechgyn Roma United yn 2002, er ei bod yn
ferch! Ar ôl arwain y tîm i'r ail safle mewn cynghrair a drefnwyd ac a
arianwyd gan Leyton Orient, cafodd le yn nhîm merched Leyton Orient
ac mae wedi cael nifer o lwyddiannau yno.

DAVID ESSEX,
ganed yn Llundain yn
1947 ac mae'n ŵyr i
Deithwyr Gwyddelig.

RABY HOWELL,
Romani, a aned mewn
carafán yn Wincobank,
Sheffield yn 1869.

RONNIE WOOD,
ganed i deulu o Bobl y
Cychod yn 1947 yn
Llundain.

LOUISE DOUGHTY,
ganed yn Melton
Mowbray yn 1963 ac
mae'n dod o linach
Romani.

ILONA MARJANSKA,
Roma, a aned yng
Ngwlad Pwyl yn 1988

GWEITHGAREDD 4: CYFRANIADAU TEITHWYR
SIPSIWN, ROMA, TEITHWYR      EU CYFRANIAD
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JOHNNY
DELANEY -
Y FFEITHIAU
• Roedd Johnny Delaney yn Deithiwr Gwyddelig; 

roedd yn 15 mlwydd oed pan gafodd ei ladd gan grŵp o
bobl ifanc yn eu harddegau yn Ellesmere Port, Swydd Gaer.

• Ymosodwyd ar Johnny mewn cae chwarae a sathrwyd arno a'i gicio i farwolaeth. Roedd y
bobl a welodd hyn yn digwydd wedi clywed yr ymosodwyr yn dweud “Roedd o'n haeddu
hyn'na, dim ond ff***ing sipsi oedd o”.

• Cafwyd ei ymosodwyr yn euog o ddynladdiad ac yn ddieuog o lofruddiaeth. Cawsent 4.5 o
flynyddoedd yn y carchar. Mae'n rhaid i farnwyr roi cosbau trymach os ydynt yn barnu bod
digwyddiad yn hiliol, ond yn yr achos hwn penderfynodd y barnwr nad oedd yr ymosodiad
wedi'i gymell gan hiliaeth.

• Roedd Heddlu Swydd Gaer wedi cofnodi hwn fel ‘digwyddiad a ysgogwyd gan hiliaeth’ trwy
ddefnyddio Diffiniad MacPherson: Unrhyw ddigwyddiad y mae'r dioddefwr neu unrhyw
berson arall yn ei ystyried yn hiliol.

• Brwydrodd Patrick Delaney, tad Johnny, i wyrdroi barn y llys ac i gael ymchwiliad i'r achos.
Dywedodd “Does dim cyfiawnder yma. Cyn belled â'n bo ni yn y cwestiwn, roedd hwn yn
ymosodiad hiliol. Dw i wedi colli fy mab am byth. Doedd e ddim yn haeddu hyn.” 
Yn anffodus bu farw Patrick ym mis Ionawr 2006.

• Cydnabyddir bod Teithwyr Gwyddelig yn grŵp lleiafrif ethnig felly maent wedi'u hamddiffyn
dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976.

FFAITH: Mae Cymdeithas y Plant yn dweud bod 9 allan o bob 10 o blant a Phobl Ifanc o gefndir SRT wedi dioddef
camdriniaeth hiliol a bod bron i ddwy ran o dair wedi cael eu bwlio neu wedi dioddef ymosodiad corfforol.
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Ar gyfer y gweithgaredd yma byddwch angen llun o Johnny Delaney. Mae llun
ohono yn y pecyn yma neu yn y parth athrawon ar y wefan www.theredcard.org

Gallwch naill ai lawrlwytho'r llun a'i brintio neu ei ddangos ar fwrdd gwyn rhyngweithiol sy'n cysylltu â'r rhyngrwyd.

Rhannwch y dosbarth yn grwpiau bychan o dri neu bedwar a rhowch gopi o ddarlun Johnny i bob grŵp (neu ei
ddangos ar y bwrdd gwyn).

Esboniwch i'r dosbarth bod y person yma wedi bod yn rhan o ddigwyddiad hiliol; peidiwch â rhoi mwy o wybodaeth
iddynt eto, mae'n bwysig peidio â datgelu ai'r dioddefwr neu'r troseddwr oedd Johnny. Yn eu grwpiau, mae'n rhaid
i'r myfyrwyr ysgrifennu stori am yr hyn a ddigwyddodd, anogwch nhw i ystyried manylion megis:

Lle oedd y digwyddiad? Pwy arall oedd yn rhan o'r digwyddiad? Pam ddigwyddodd hyn? Beth wnaeth yr heddlu?

Gwahoddwch bob grŵp i rannu eu straeon. Trafodwch unrhyw elfennau tebyg a gwahaniaethau a gofynnwch 
pam y gwnaeth y myfyrwyr y dewisiadau a wnaethant.

Defnyddiwch yr wybodaeth yn y blwch testun i esbonio'r ffeithiau am yr hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd i
Johnny. Gadewch i'r myfyrwyr gael amser i ymateb i hyn, yna cychwynnwch drafodaeth am y pwyntiau trafod 
sydd wedi'u rhestru isod.

PWYNTIAU TRAFOD:
• A oedd unrhyw rai o'r hanesion yma'n agos i'r hyn a ddigwyddodd mewn gwirionedd?
• A oedd y grŵp wedi synnu o glywed am yr hyn ddigwyddodd i Johnny?
• Ydyn nhw wedi gweld unrhyw hiliaeth tuag at SRT erioed?
• Am ba resymau eraill y caiff pobl eu cam-drin yn hiliol?
• A yw llofruddio rhywun oherwydd eu diwylliant yn wahanol i'w llofruddio oherwydd lliw eu croen?
• Sut mae'r grŵp yn teimlo am y dedfrydau a roddwyd i ymosodwyr Johnny?
• Ydy'r grŵp yn meddwl ei fod yn ddigwyddiad a ysgogwyd gan hiliaeth?
• Sut fydden nhw'n teimlo pe bai hyn wedi digwydd yn yr ardal lle maen nhw'n byw neu i rywun maen nhw'n 

eu hadnabod?

GWEITHGAREDD YMHELAETHU: 
Gofynnwch i'r myfyrwyr wneud prosiect ymchwil i ‘Hiliaeth a'r Gyfraith’. Gallent edrych ar lofruddiaethau Stephen
Lawrence ac Anthony Walker a chymharu'r rhain gyda'r hyn a ddigwyddodd i Johnny Delaney.

GWEITHGAREDD 5:

BETH YW'R HANES?
(15 munud)

FFAITH: Mae rhai SRT eisiau ymgysylltu â'r gymuned ehangach a hybu dealltwriaeth rhwng y ddwy ochr.
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LLYTHYR NELLIE

Annwyl Gyfeillion,

Hoffwn ddweud wrthych am y peth ofnadwy a ddigwyddodd i fy mrawd Johnny.

Fy enw yw Nellie Delaney a dw i'n 15 mlwydd oed erbyn hyn. Dw i'n byw gyda fy mam a'm dwy chwaer, a'm brawd 
iau Patrick. Rydym yn deulu o Deithwyr Gwyddelig ac rydym yn byw yn Ninas Lerpwl yn Lloegr.

Mae'n dda dod yn deulu o Deithwyr am ein bod ni'n cael teithio drwy Loegr i gyd a gweld mannau diddorol a 
chyfarfod llawer o wahanol bobl. Y peth gorau i gyd yw ein bod ni gyda'n gilydd fel teulu drwy'r amser ac, wrth 
dyfu fyny, dydy ein cefndryd, ewythr, modryb, nain a thaid ac ati byth yn bell i ffwrdd. Pryd bynnag mae pen-blwydd 
neu ddathliad yn y teulu, rydym i gyd yno i'w fwynhau gyda'n gilydd. Mae'n dda bod yn blentyn i Deithwyr hefyd am 
ein bod yn cael llawer o hwyl a chwerthin bob amser.

Fy mrawd hŷn Johnny oedd fy ffefryn; roedd bob amser yn gwneud i ni chwerthin. Pan oedden ni'n fach roedden 
ni bob amser yn cael hwyl yn brwydro gyda chlustogau. Roedd Johnny'n ein dysgu i chwarae Blind Man's Bluff a 
gemau eraill, ac roedd hi'n hwyl ei weld yn dysgu fy mrawd bach Patrick i wneud Dawnsio Stryd – dyna ddiwrnod 
o chwerthin mawr! Hefyd dysgodd fy chwaer fach Eileen sut i ddarllen. Bryd arall, roedd ein cyfnither Ann-Marie 
yn aros gyda ni a phenderfynodd wneud tost i ni i gyd, ond er ei bod hi'n tostio tafell ar ôl tafell o fara, roedd 
y twmpath tost yn mynd yn llai ac yn llai … doedd hi'n methu deall pam. Yna gwelodd bod Johnny'n bwydo'r tost i 
ni drwy'r ffenestr! Roedd gennym friwsion a menyn cynnes o gwmpas ein cegau. Dyna oedd y tost gorau gefais 
i erioed, ac roedd hi'n dda gweld gwên Johnny.

Mae gen i lawer o ffrindiau yn yr ysgol hefyd, ond weithiau pan fyddwn ni'n teithio rydym yn cyfarfod pobl sy'n 
gas wrthym ni. Mae'r rhan fwyaf o bobl y down ar eu traws yn iawn hefo ni ac yn gwrtais. Rydym yn helpu i 
wneud eu cartrefi a'u cymunedau'n neis drwy dacluso eu coed a gwella eu tai a'u llwybrau, a thrwy werthu blodau
hardd iddynt yn y farchnad. Ond mae rhai pobl y down ar eu traws yn gas ac mae ganddynt ragfarn yn ein herbyn. 
Maen nhw'n dweud pethau cas wrthym ni ac yn dweud nad ydyn nhw'n hoffi Teithwyr. Dydw i ddim yn gwybod pam.

Hoffwn ddweud stori drist iawn wrthych am yr hyn ddigwyddodd i'm brawd 15 oed, Johnny, yn 2003. Roedd hi'n 
ben-blwydd ar Anti Margraet yn 50 oed ac roedd hi wedi trefnu cael parti pen-blwydd arbennig i bawb. Aeth fy mrawd 
Johnny draw i Ellesmere Port i wahodd dau o'i ffrindiau draw i ymuno yn y parti. Roedd hi'n ddiwrnod poeth o haf. 
Felly ar y ffordd adref aethent i siop i brynu creision a lemonêd ond roedd criw o fechgyn cas yn y siop a 
dechreuodd y rhain fygwth Johnny a'i gyfeillion a'u galw'n enwau cas. Pan adawodd y bechgyn y siop, gofynnodd 
Johnny i berchennog y siop fynd i edrych i weld oedd hi'n ddiogel iddynt fynd allan. “Ydy” meddai'r dyn “Does dim 
arwydd ohonyn nhw rŵan”.

Pan aethent allan, penderfynodd Johnny a'i ffrindiau dorri drwy'r parc i fynd adref, ond daeth yr wyth bachgen i'r 
golwg o nunlle. Dechreuodd y criw redeg ar ôl Johnny a'i ffrindiau ar draws y cae. Cafodd ffrind Johnny ei ddal 
felly aeth Johnny yn ôl i'w helpu. Llwyddodd i'w dynnu'n rhydd ond yna cafodd Johnny ei ddal. Dechreuodd y bechgyn 
cas gicio Johnny yn ei ben a'i frest nes i Johnny farw yn y diwedd. Roedd dyn yn pasio gyda'i gi a gwaeddodd ar y 
bechgyn “Pam wnaethoch chi hynny? ” Gwaeddodd un o'r bechgyn cas yn ôl at y dyn “Roedd o'n haeddu hyn'na, dim ond 
******** Sipsi oedd o”.

Mae colli Johnny fel hyn wedi brifo ein teulu i gyd yn ofnadwy. Roedd mam a dad wedi ypsetio'n lân ac yn crio 
drwy'r amser. Dwy flynedd wedyn bu farw fy nhad Patrick hefyd. Dywedodd Mami ei fod wedi marw o dorcalon. Mae 
fy mrawd bach Patrick yn 7 rŵan ond dydy o ddim yn deall. Mae'n meddwl bod ei dad a'i frawd wedi mynd i ffwrdd 
i deithio ac y byddent yn ôl cyn hir. Dyma'r hanes ofnadwy roeddwn i eisiau ei adrodd i chi. Pan fyddwch chi'n meddwl 
am yr holl bobl sydd wedi dioddef oherwydd casineb a rhagfarn pobl eraill … plîs cofiwch am ein Johnny ni.

Yn olaf, fy neges arbennig i chi yw cadwch eich hunain yn ddiogel. Dywedwch ‘na’ wrth fwlio a galw enwau. 
Meddyliwch am yr hyn ddigwyddodd i'n Johnny ni.

Eich cyfaill
Nellie Delaney 
15 oed



RWY'N 
DEITHIWR
Rwy'n magu fy mhlant yn y ffordd orau y gwn i.
Nhw yw'r cwbl sydd gen i, y cwbl sydd gen i yn awr.
Maen nhw'n gwrtais, maen nhw'n garedig, nhw yw fy mywyd.
Ond nid dyma fyddwch chi'n ei weiddi wrth yrru heibio yn y nos.

BERNADETTE RILEY
Ysgrifennwyd hyn mewn ymateb i lythyrau cas a anfonwyd i swyddfa gynllunio Brentwood i
wrthwynebu rhoi caniatâd i Bernadette a'i theulu fyw ar dir sy'n berchen iddyn nhw.
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Rhannwch lythyr Nellie gyda'r dosbarth.

Gofynnwch i'r myfyrwyr rannu tudalen o bapur yn ddwy golofn. Mewn un golofn, gofynnwch iddynt restru'r holl
bethau positif mae Nellie'n ei nodi am fywyd fel Teithiwr: yn y llall, nodwch y pethau negyddol. Gofynnwch i'r grŵp
ystyried a allai ymddygiad ac agweddau'r gymuned sefydlog wneud y naill restr neu'r llall yn hirach neu'n fyrrach?

PWYNTIAU TRAFOD:
• Beth oedd atgofion hapus Nellie am ei brawd? Pa atgofion sydd gan y myfyrwyr am eu teuluoedd?
• Gan ddefnyddio'r dystiolaeth sydd yn y llythyr, beth maen nhw'n feddwl arweiniodd at farwolaeth Johnny? 

Ydyn nhw'n meddwl bod y bechgyn wedi bwriadu ei ladd?
• Darllenwyd llythyr Nellie allan ar ddiwrnod Cofio'r Holocost, sef digwyddiad blynyddol i gofio pobl a fu farw yn yr

Holocost, achosion mwy diweddar o hil-laddiad a marwolaethau oherwydd casineb a rhagfarn. Beth sy'n gwneud
i Nellie gredu bod Johnny wedi marw oherwydd rhagfarn a chasineb?

FFAITH: Er gwaethaf y rhwystrau i'r gwasanaethau iechyd ac addysg, mae nifer gynyddol o blant SRT yn cael eu
cofrestru mewn ysgolion a cholegau.

LLUN: Simon Evans @ Open Productions

AETHOM ATI I OFYN I SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR IFAINC DDWEUD UN
PETH WRTHYM AM EU DIWYLLIANT:
“Mae pobl yn meddwl pethau drwg amdanom ni oherwydd pobl neu ffilmiau arbennig maent
wedi'u gweld, ond dydyn ni ddim i gyd yr un fath. Os bydd dyn Gwyn yn dwyn neu'n llofruddio
rhywun, ydy hynny'n golygu bod pob dyn Gwyn yn lleidr neu'n llofrudd? Rydym yn bobl dda. 
Os oes rhai ohonom sy'n ddrwg, does gan bobl ddim yr hawl i'n galw ni i gyd yn bobl ddrwg.”
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Gofynnwch i'r myfyrwyr ysgrifennu ‘Cynlluniau Gweithredu’ sy'n rhoi manylion yr
hyn y gallen nhw a phobl ifanc eraill ei wneud i geisio brwydro yn erbyn rhagfarn
a gwahaniaethu yn erbyn SRT yn eu hysgol / clwb pêl-droed / grŵp ieuenctid / y
gymuned ehangach.

Anogwch nhw i feddwl am newidiadau bychain y gallent eu gwneud, ynghyd â digwyddiadau ar raddfa fwy y
gallent eu trefnu i geisio hybu harmoni hiliol a chytgord yn y gymuned y maent yn byw ynddi.

GWEITHGAREDD 6:

CYNLLUNIAU GWEITHREDU
(30 munud)

FFAITH: Mae'n rhaid i SRT gydymffurfio â'r un deddfau â gweddill cymdeithas. Mae'r heddlu'n gwirio eu cerbydau'n
rheolaidd i wneud yn siŵr eu bod nhw'n addas i yrru ar y ffyrdd. Mewn gwirionedd, mae Teithwyr o wersylloedd
diawdurdod yn tueddu cael eu gwirio gan yr heddlu'n amlach nag aelodau o'r gymuned sefydlog yn syml am eu bod
yn fwy gweladwy.
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Gofynnwch i'r myfyrwyr ysgrifennu ymateb i lythyr Nellie. Gallai hwn gynnwys
rhai o'r atgofion sydd ganddynt o'u teuluoedd, ynghyd â geiriau o gefnogaeth i
Nellie a'i theulu. Gallent hefyd ddweud wrth Nellie beth maen nhw'n bwriadu ei
wneud i atal y math yma o ddigwyddiad hiliol rhag digwydd eto.

Ers marwolaeth Johnny mae Nellie wedi ennill gwobr Anne Frank am ei holl waith mewn ysgolion yn ymgyrchu
yn erbyn hiliaeth a bwlio ac mae wedi cael ei henwebu ar gyfer gwobr y Dywysoges Diana hefyd.

CANLYNIADAU DYSGU:
Dylai'r cyfranogwyr fod wedi:

• Ymarfer sgiliau empathi, dealltwriaeth, meddwl creadigol a gwaith tîm.
• Cael gwell dealltwriaeth o hiliaeth a sut mae'n effeithio ar bobl oherwydd diwylliant yn ogystal â chrefydd,

cenedligrwydd a lliw croen.
• Datblygu mwy o wybodaeth am ddiwylliant SRT.
• Ystyried sut mae trin hiliaeth tuag at SRT a'r ffyrdd y gellid annog cymunedau i fod yn fwy cydlynol.

GWEITHGAREDD 7:

LLYTHYRAU AT NELLIE
(25 munud)

FFAITH: Ffeithiau am safleoedd carafanau awdurdod lleol yn Lloegr: mae 26% gerllaw priffyrdd; mae 13% gerllaw
rheilffyrdd; mae 12% gerllaw tipiau sbwriel; mae 8% gerllaw gweithiau Diwydiannol neu Fasnachol; mae 3% gerllaw
gweithiau carthffosiaeth.
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Mae'r gweithgaredd yma wedi'i rannu'n ddwy ran ac mae'n archwilio'r ffordd y
mae syniadau'r cyhoedd am SRT a chymunedau teithwyr wedi cael eu heffeithio
gan bortreadau yn y cyfryngau.

I wneud hyn, bydd y myfyrwyr yn dechrau drwy archwilio stereoteip y ‘bobl ifanc yn eu harddegau’ a'r portread a
gewch o'r bobl yma yn y cyfryngau. Mae gofyn iddynt ystyried sut mae'r portread yma'n effeithio'n uniongyrchol
arnyn nhw.

Cychwynnwch drwy gyflwyno'r syniad o fyth yn y cyfryngau:

MYTH Y CYFRYNGAU: Mae'r cyfryngau'n cychwyn ‘myth’ drwy bortreadu grwpiau'n anghywir am fod ychydig 
o bobl yn y grŵp hwnnw wedi gweithredu mewn ffordd eithafol. Y gweithredu eithafol yma ydy'r elfen sy'n
dominyddu'r cyfryngau.

Gofynnwch i'r myfyrwyr feddwl am unrhyw grwpiau o bobl allai gael eu camgynrychioli yn y cyfryngau,
esiamplau: pobl enwog, pobl ifanc, Mwslimiaid, Ceiswyr Lloches a Ffoaduriaid.

ADRAN UN: POBL YN EU HARDDEGAU
Gofynnwch i'r myfyrwyr: pan fydden nhw'n gweld/clywed straeon am bobl yn eu harddegau yn y cyfryngau, 
pa fath o straeon ydyn nhw? 

Taflwch syniadau rhwng eich gilydd am y stereoteip ‘pobl yn eu harddegau’; anogwch nhw i ystyried ‘yr hyn
mae'r papurau'n ei ddweud’.

Rhannwch y daflen weithgaredd ‘PENAWDAU NEWYDDION 1: POBL YN EU HARDDEGAU’ gyda'r myfyrwyr. 

Gofynnwch i'r myfyrwyr ystyried pa benawdau:

• Sy'n gor-gyffredinoli trwy ddweud pethau sy'n wir am un neu ddau aelod o grŵp ond yn rhoi'r argraff bod 
y grŵp i gyd, neu'r mwyafrif o'r grŵp, yn debyg i hynny?

• Allai wneud i rywun deimlo ofn neu ansicrwydd am y grŵp hwnnw?

• Allai wneud rhywun yn amharod i ddod i adnabod aelod o'r grŵp hwnnw?

• Allai wneud i rywun feddwl nad oes gan y grŵp yma unrhyw beth i'w gynnig i'n cymdeithas?

Gofynnwch i'r myfyrwyr ganfod iaith ‘lwythog ag ystyr’ neu gryf sy'n cael ei defnyddio i ychwanegu at ragfarn 
y pennawd.

GWEITHGAREDD 8:

MYTHAU'R CYFRYNGAU
(45 munud)

FFAITH: Mae 1 ymhob 3 o bobl yn cyfaddef yn agored bod ganddynt ragfarn bersonol yn erbyn Sipsiwn, Roma 
a Theithwyr. (MORI 2003)
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PENAWDAU NEWYDDION 1: POBL YN EU HARDDEGAU
Pa argraff mae'r penawdau yma'n ei rhoi o bobl ifanc yn eu harddegau?

DAN GLO, MERCH FFIAIDD 12 OED
A ARESTIWYD 40 O WEITHIAU  Daily Mail 21/01/03

CREULON:
POBL ANIFEILAIDD 16 OED, YN LLOFRUDDIO CYFAILL AM GYFADDEF EU BOD YN DWYN 
Daily Mirror 17/01/03

PLANT SY'N BAROD I DDWYN UNRHYW BETH I GAEL
CYFFURIAU Daily Telegraph 02/11/02

PLANT UFFERN YN CAEL EU GWAHARDD AM OES
The Times 27/11/02

HEDDLU'N GWAHARDD POBL SY'N IAU NAG 16 RHAG
BOD YN Y DREF AR ÔL 9PM Daily Mail 09/07/08

YR HEDDLU I WNEUD PROFION ANADL DIRYBUDD 
AR BOBL YN EU HARDDEGAU SY'N YFED GORMOD
Daily Mail 19/05/08

40 O FERCHED YN EU HARDDEGAU'N CAEL EU DEDFRYDU
BOB DYDD AM DROSEDDAU TREISGAR WRTH I'R
LADÉTS GYNYDDU Daily Mail 16/05/2008

PRYDAIN WYLLT: TAITH SY'N FFERRU'R GWAED I GALON DIWYLLIANT
GANGIAU'R BOBL IFANC Daily Mail 21/09/07

GWAHARDD HWDIS – DIM CANIATÂD I'R BOBL IFANC WISGO HWDIS
MEWN MANNAU CYHOEDDUS Daily Star 16/10/08

GWEITHGAREDD 8: MYTHAU'R CYFRYNGAU
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PWYNTIAU TRAFOD:
• A oes llawer o straeon positif am bobl ifanc yn y wasg?
• Pa gyfraniadau positif mae pobl ifanc yn yr ystafell wedi'u gwneud i gymdeithas? A oes unrhyw rai ohonynt wedi

ymddangos yn y wasg?
• Pam fod papurau newydd yn gwneud stori fawr o hanesion?
• Ydy pawb sydd o oedran tebyg yn ymddwyn yn yr un ffordd?
• Faint o bobl yn eu dosbarth sydd ddim yn cyfateb â'r stereoteip o bobl ifanc yn eu harddegau?
• Sut mae portread y cyfryngau'n effeithio ar agweddau pobl tuag at bobl yn eu harddegau?

All unrhyw un feddwl am esiampl lle cawsent eu trin yn annheg neu eu barnu oherwydd y stereoteip am bobl yn eu
harddegau a welwn yn y cyfryngau?

Beth hoffen nhw ei weld wedi'i ysgrifennu amdanynt hwy a'u cyfoedion yn y cyfryngau?

Gofynnwch i'r cyfranogwyr awgrymu ffyrdd o wella'r sefyllfa yma a chofnodi eu syniadau am weithredu'n bositif. 

Gallech rannu'r wybodaeth ddilynol o arolwg diweddar yn y cyfryngau gyda'r myfyrwyr:

ADRAN DAU: SIPSIWN / ROMA / TEITHWYR
Gofynnwch hyn i'r myfyrwyr: pan fyddent yn gweld/clywed straeon am SRT yn y cyfryngau, pa fath o straeon ydyn nhw?

Taflwch syniadau ymysg eich gilydd am stereoteip y ‘Teithiwr’; anogwch y myfyrwyr i ystyried ‘yr hyn mae'r papurau'n
ei ddweud’. Gallai'r athro gyfeirio at y syniadau a'r meddyliau a nodwyd yn y gweithgaredd ‘Syniadau Presennol’.

Rhannwch y daflen weithgaredd ‘Penawdau Newyddion 2: SRT’ gyda'r myfyrwyr.

GWEITHGAREDD 8: MYTHAU'R CYFRYNGAU

• Dydy 9 o bob 10 o straeon am bobl ifanc ddim yn dweud beth mae'r bobl ifanc yn ei ddweud.

• Dim ond 22.7% o'r straeon yn y cyfryngau cenedlaethol sy'n bositif / ffafriol.

• Mae 87.5% o glipiau a ddarlledwyd yn y cyfryngau'n anffafriol am bobl ifanc.

• Roedd 3 o bob 4 stori am bobl ifanc yn y cyfryngau'n negyddol.

FFYNHONNELL: AROLWG GWYBODAETH AM Y CYFRYNGAU TNS 2007

FFAITH: Mae teuluoedd SRT sy'n ceisio prynu tir a sefydlu safleoedd yn cael anawsterau mawr wrth geisio cael y
caniatâd cynllunio angenrheidiol.

Ydy'r sylw negyddol yma yn y cyfryngau'n cael effaith ar bobl?
YDY! Mae gwaith ymchwil a gomisiynwyd gan yr elusen genedlaethol Catch22 ar gyfer Gwobrau Philip
Lawrence yn dangos bod:

• Dwy ran o dair (64%) o oedolion ym Mhrydain wedi rhoi ffigur rhy uchel wrth ddyfalu faint o bobl ifanc sy'n
troseddu.

• Un ymhob deg o'r oedolion a holwyd wedi rhoi ffigur wyth gwaith yn rhy uchel wrth ddyfalu faint o bobl ifanc
sy'n troseddu! Mae hynny'n anhygoel, ac yn labelu dau ymhob pump o bobl ifanc sydd yn eu harddegau'n
droseddwyr.

MEWN GWIRIONEDD, DIM OND 5.7% O BOBL IFANC SYDD Â CHYSYLLTIAD Â THROSEDDU.
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GWEITHGAREDD 8: MYTHAU'R CYFRYNGAU
PENAWDAU NEWYDDION 2: SIPSIWN / ROMA / TEITHWYR
Pa argraff mae'r penawdau nesaf yma'n ei roi am SRT?

1.6 MILIWN O SIPSIWN YN BAROD I LIFO I MEWN:
PRYDAIN DYMA NI! Daily Express 20/1/04

I ATAL Y LLIF O SIPSIWN: RHOI STAMP AR Y CAMP
The Sun 9/3/05

CYFRANIAD O £30 MILIWN I SIPSIWN:
TRETHDALWYR YN TALU AM Y GWERSYLLOEDD The Sun 21/3/05

PENTREFWYR YN DIODDEF UFFERN AR Y DDAEAR
WEDI I'R SIPSIWN DDOD I MEWN Daily Express 11/6/05

SIPSIWN: UN GYFRAITH IDDYN NHW AC UN ARALL I NI
– PAM? Daily Express 21/10/05

MEWNLIFIAD Y SIPSIWN YN CAU TREF Daily Express 21/10/05

TEULUOEDD YN GORFOD GWERTHU TIR I GREU
GWERSYLLOEDD I'R SIPSIWN Daily Express 17/11/ 08

GWERSYLLOEDD Y SIPSIWN YN ACHOSI MWY O
DROSEDD A LLANASTR YN AML IAWN – DYDY DWEUD
HYN DDIM YN HILIOL, MAE'N FFAITH Daily Mail 05/01/09

ALL HYD YN OED YR HEDDLU DDIM GWRTHWYNEBU
GWERSYLL Y SIPSIWN MEWN PENTREF HARDD 
…AM FOD HYNNY'N HILIOL Daily Mail 20/03/09
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Gofynnwch i'r myfyrwyr ystyried pa benawdau:

• Sy'n gor-gyffredinoli trwy ddweud pethau sy'n wir am un neu ddau aelod o grŵp ond yn rhoi'r argraff bod y grŵp
i gyd, neu'r mwyafrif o'r grŵp, yn debyg i hynny?

• Allai wneud i rywun deimlo ofn neu ansicrwydd am y grŵp hwnnw?

• Allai wneud rhywun yn amharod i ddod i adnabod aelod o'r grŵp hwnnw?

• Allai wneud i rywun feddwl nad oes gan y grŵp yma unrhyw beth i'w gynnig i'n cymdeithas?

Gofynnwch i'r myfyrwyr ganfod iaith ‘lwythog ag ystyr’ neu gryf sy'n cael ei defnyddio i ychwanegu at ragfarn 
y pennawd.

PWYNTIAU TRAFOD:
• Sut mae portread y cyfryngau'n effeithio ar agwedd pobl tuag at SRT?

• Ydy'r penawdau'n berthnasol i bob SRT?

• Sut fyddai pobl o'r gymuned SRT yn teimlo wrth ddarllen y penawdau yma?

• All y myfyrwyr feddwl am unrhyw benawdau neu sylwadau negyddol eraill y maent wedi'u gweld am SRT yn y
cyfryngau?

• Ydy'r bobl ifanc yn meddwl bod SRT yn gallu gwneud cyfraniadau positif i gymdeithas? Allen nhw ganfod unrhyw
agweddau positif o ddiwylliant y SRT? Ydy'r agweddau yma'n cael eu dangos yn y cyfryngau?

• Oes unrhyw SRT yn y grŵp? Os nad, beth mae'r myfyrwyr yn meddwl y byddai'r SRT yn hoffi ei weld wedi'i
ysgrifennu amdanynt yn y cyfryngau?

• Pa mor bwerus yw'r cyfryngau? Ym mha ffyrdd maen nhw'n effeithio ar hiliaeth?

Gofynnwch i'r cyfranogwyr awgrymu ffyrdd o wella'r sefyllfa yma a chofnodi eu syniadau am weithredu'n bositif.
Gallwch gymharu'r rhain gyda syniadau cynharach a awgrymwyd gan y myfyrwyr i chwalu'r portread negyddol a
geir yn y cyfryngau am bobl yn eu harddegau. Oes unrhyw elfennau tebyg?

Yn debyg i'r penawdau am bobl ifanc, mae nifer o'r penawdau am SRT yn gamarweiniol, anghywir ac anwir. 
Pa fythau yn y cyfryngau sy'n cael eu creu am SRT?

Unwaith y byddent wedi rhestru'r mythau, gallai hwn fod yn gyfle i'w harchwilio nhw a, gan ddefnyddio'r wybodaeth
yn y pecyn yma a ffynonellau eraill, chwalu stereoteipiau negyddol a rhoi'r wybodaeth gywir am SRT.

Edrychwch eto ar y rhestr o awgrymiadau a luniodd y myfyrwyr ynghylch gweithredu'n bositif. Allen nhw weithredu
unrhyw rai o'u syniadau?

A all y myfyrwyr wneud unrhyw beth i chwalu'r portread negyddol yma a'i effeithiau?

GWEITHGAREDD 8: MYTHAU'R CYFRYNGAU

FFAITH: Mae'n rhaid i SRT aros mewn lleoliadau anaddas, sydd yn aml yn beryglus, ac mae'r heddlu'n eu symud
ymlaen drwy'r amser.

AETHOM ATI I OFYN I SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR IFAINC DDWEUD UN
PETH WRTHYM AM EU DIWYLLIANT:
“Os ydych yn chwilfrydig, gofynnwch gwestiwn, ond ceisiwch feddwl cyn siarad a chofio bod
99% o'r hyn rydych yn meddwl sy'n wir yn debygol o fod yn anghywir.”
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GWEITHGAREDD YMHELAETHU
Gallai myfyrwyr ysgrifennu erthygl bapur newydd bositif am SRT.

CANLYNIADAU DYSGU:
Dylai'r cyfranogwyr fod wedi:

• Ystyried sut gall y cyfryngau gamddehongli pobl ifanc / cymunedau SRT, a sut mae hyn yn gallu dylanwadu 
ar syniadau'r gymdeithas am y grwpiau yma.

• Ymarfer sgiliau meddwl beirniadol, empathi ac ymwybyddiaeth ddiwylliannol.

• Canfod rhai manteision a chyfraniadau positif y gall pobl ifanc / SRT eu sicrhau i'r cymunedau y maent yn
perthyn iddynt.

• Adnabod pŵer y cyfryngau a sut gall hyn gael ei ecsbloetio.

• Cynyddu'r ymwybyddiaeth am yr anwireddau, elfennau anghywir a gwybodaeth wedi'i gorliwio sy'n gallu
ymddangos yn y wasg.

• Archwilio'r berthynas rhwng y cyfryngau a hiliaeth.

GWEITHGAREDD 8: MYTHAU'R CYFRYNGAU

CHWALU MYTHAU'R CYFRYNGAU
1. Dysgwch eich ffeithiau chwalu mythau

2. Byddwch yn barod i herio'r mythau a glywch yn y cyfryngau

3. Cofiwch, allwch chi ddim cyffredinoli ormod am grwpiau o bobl: mae
pobl yn unigolion

4. Heriwch y cyfryngau – ysgrifennwch at eich papur newydd lleol

5. Newidiwch eich rhaglen neu bapur newyddion

FFAITH: Mae angen o leiaf 4500 o safleoedd ychwanegol yn genedlaethol i roi lle i'r boblogaeth SRT.

AETHOM ATI I OFYN I SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR IFAINC DDWEUD UN
PETH WRTHYM AM EU DIWYLLIANT:
“Mae teithwyr yn bobl hefyd!”
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FREDDIE
EASTWOOD:
FY
STORI
Dw i'n Deithiwr felly pan oeddwn in blentyn byddwn i'n dod ar draws dipyn o hiliaeth am fy ngharafán a'm
pethau. Wrth gwrs, dydych chi ddim eisiau clywed hiliaeth o gwbl yn ystod y gêm felly mae'n siomedig pan
fydd pobl yn ymddwyn felly. Dw i'n ymfalchïo'n fawr yn fy nghefndir – cefais fy magu mewn teulu o Deithwyr
a dw i'n falch o hynny. Dw i'n meddwl bod ymgyrchoedd fel DCCiH yn ffantastig: mae'n dda bod pobl yn
edrych ar hiliaeth ac yn ceisio cael gwared ohono o'r gêm.

Wrth i mi ddringo drwy fy ngyrfa, yn chwarae mewn meysydd mwy o flaen niferoedd mwy o bobl, dw i wedi
wynebu ychydig mwy o hiliaeth. Os ydych chi'n gwneud yn dda, dydy cefnogwyr y tîm arall ddim yn hapus fel
arfer felly dw i wedi derbyn cryn dipyn o hiliaeth. Dydw i erioed wedi ymateb mewn ffordd ddrwg i fod yn
onest, ond dw i'n meddwl y byddai cicio hiliaeth allan o'r gêm ar bob lefel yn gwneud y gêm yn well i bawb.

Mae pob Teithiwr yn wynebu hiliaeth am fod llawer o bobl yn cymryd yn eu herbyn oherwydd y pethau a
wnânt, ond dw i'n siŵr bod da a drwg ym mhob person a dydyn ni chwaith ddim yn ddrwg i gyd. Dw i wedi
wynebu dipyn mwy o hiliaeth wrth dyfu fyny nag ydw i mewn pêl-droed, felly byddai'n hyfryd cael gwared
ohono'n gyfan gwbl. Mae hynny'n bendant.

PWYNTIAU TRAFOD:
• Pam fod Freddie Eastwood yn dioddef hiliaeth?
• Ydy bod yn hiliol tuag at rywun oherwydd eu diwylliant yn fwy derbyniol na bod yn hiliol oherwydd lliw eu 

croen neu grefydd?
• Yn 2004, roedd miloedd o gefnogwyr Sbaen yn gwneud sŵn mwnci i sarhau Shaun Wright-Phillips yn ystod 

y gêm rhwng Lloegr a Sbaen ym Madrid. Ydy'r bobl ifanc yn meddwl y byddai'r esiampl yma o hiliaeth mewn 
gêm bêl-droed yn cael ei drin yn yr un ffordd â'r digwyddiadau hiliol y mae Freddie'n eu disgrifio?

• Ydy'r bobl ifanc yn gwybod am unrhyw bêl-droedwyr neu sêr eraill yn y byd chwaraeon sy'n SRT?
• Sut mae Freddie'n delio gyda'r hiliaeth?
• Pam fo Freddie'n meddwl bod SRT yn derbyn hiliaeth?
• Beth allai gael ei wneud i atal hiliaeth tuag at SRT? Yn arbennig mewn gemau pêl-droed?
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YR 
HOLOCOST
A HANES BYR AM ERLEDIGAETH
Mae gan Sipsiwn, Roma a grwpiau eraill o Deithwyr etifeddiaeth gref iawn ac mae o leiaf 600 mlynedd ers i
Sipsiwn Romani gyrraedd Lloegr (mae'r cofnodion dilys cyntaf yn Lloegr yn dyddio o 1514, a 1505 yn yr Alban)
ac o leiaf 200 o flynyddoedd ers i Deithwyr Gwyddelig gyrraedd am y tro cyntaf. Mae cenedlaethau o Sipsiwn,
Roma a Theithwyr yn cael eu geni yn y DU ac yn ystyried y DU yn gartref iddynt.

Er gwaethaf hyn, mae Sipsiwn, Roma a Theithwyr wedi dioddef difrïo ac erledigaeth drwy gydol hanes. Pwrpas
y Ddeddf Eifftaidd yn 1530 oedd alltudio neu ddienyddio'r Sipsiwn i gyd. Yn 1554 pasiwyd cyfraith oedd yn ei
gwneud hi'n drosedd i fod yn Sipsi yn Lloegr a gellid cosbi'r drosedd hon trwy farwolaeth. Yn 1596, condemniwyd
106 o ddynion a merched i farwolaeth am fod yn Sipsiwn.

Digwyddodd y dienyddiad olaf y gwyddir amdano yn Lloegr am fod yn Sipsi yn yr 1650au. Dim ond yn 1743 y
rhoddwyd stop ar garcharu, alltudio neu ddienyddio rhywun am fod yn Sipsi.

Amcangyfrifir bod 500,000 o Sipsiwn wedi cael eu lladd yn Ewrop dan y gyfundrefn Natsïaidd yn ystod yr Ail Ryfel
Byd. Cafodd y Sipsiwn eu labelu'n ‘Anghymdeithasol’ a ‘Hiliol amhur’ a chawsent eu halltudio i wersylloedd
crynhoi a gwersylloedd marwolaeth. Roedd nifer ohonynt wedi gorfod dioddef profion ymchwil meddygol a
thriniaeth ofnadwy cyn cael eu llofruddio, yn gyfan gwbl oherwydd eu hethnigrwydd, etifeddiaeth a diwylliant.

Roedd y Natsïaid yn diffinio Sipsi fel rhywun oedd ag o leiaf dwy hen hen nain neu ddau hen hen daid oedd yn
Sipsiwn. Meddai Bernard Stembach, a lwyddodd i oroesi gwersyll crynhoi Natsïaid Auschwitz:

“YR HYN YR OEDD YN RHAID I NI EI DDIODDEF, WYDDOCH CHI, MAE'N AMHOSIB
EI DDISGRIFIO. MAE'N RHY OFNADWY … MAE'R HYN ROEDD YN RHAID I NI EI
DDIODDEF A'I WYNEBU YN AUSCHWITZ, ALLWN I DDIM EI ROI MEWN GEIRIAU.”

Mewn blynyddoedd mwy diweddar, mae'r Roma yn Ewrop wedi parhau i wynebu erledigaeth. Yn Nwyrain Ewrop,
yn ystod y cyfnod Comiwnyddol, cafodd llawer ohonynt eu gorfodi i fyw mewn tai a gweithio mewn swyddi llafurio:
cafodd eu plant eu haddysgu'n amhriodol mewn ysgolion arbennig a chafodd eu hiaith a'u diwylliant eu difrïo.
Ers hynny, er bod rhai llywodraethau yn Nwyrain Ewrop yn datblygu polisïau addysgol mwy blaengar, cafwyd
cynnydd llym mewn gelyniaeth a thrais gan y cyhoedd tuag at y Roma.

Yn 1988, cafodd y Sipsiwn amddiffyniad dan Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976 (fel y'i diwygiwyd yn 2000) ac yn yr
un flwyddyn cafodd Teithwyr o Etifeddiaeth Wyddelig eu diogelu rhag rhagfarn a gwahaniaethau anghyfreithlon
drwy'r Ddeddf Cysylltiadau Hiliol. Yn fwyaf diweddar, cafodd y Teithwyr Albanaidd eu cynnwys yn y Ddeddf yma
hefyd (yn 2008) a dylid nodi bod y Ddeddf Hawliau Dynol (1998) yn cynnig amddiffyniad i unrhyw berson sy'n
teimlo bod rhywun wedi cymryd eu hawliau oddi arnynt.



TYSTIOLAETH 
GAN RYWUN A FU FYW
DRWY'R HOLOCOST
Cafodd Anna W ei geni yn Frankfurt, yr Almaen, a threuliodd ei phlentyndod cynnar yn
teithio gyda'i rhieni a'i pum brawd a chwaer yn rhan o grŵp theatr y Sipsiwn. Yn 1938,
cawsent eu gorfodi i setlo yn Leipzig, a chawsent eu rhwystro rhag teithio a mynd i'r
ysgol. Yma mae hi'n cofio'r profiad a gafodd effaith am byth ar ei bywyd.

“Yn fuan yn 1942, cymerwyd ni i wersyll ger Leipzig a dywedwyd wrthym ein bod yn mynd i gael ein symud i fyw
yng Ngwlad Pwyl … Roeddem yn ffodus, cawsom ein rhoi ar gerbyd teithwyr yn lle'r cerbyd gwartheg …
Roedd y plant yn llawn cyffro am y daith ar y trên … Doedden ni erioed wedi clywed am Auschwitz. Ni oedd y
cludiant cyntaf i gyrraedd y gwersyll sipsiwn yn Auschwitz-Birkenau … Roedd y cytiau i gyd yn wag, doedd dim
ffens yno bryd hynny. Roedd hi'n fwdlyd. Roeddem yn suddo i'r llaid hyd at ein pengliniau … ond, pob dydd
cyrhaeddodd fwy o bobl. Roedd ganddynt gytiau oedd yn dal 500 o bobl ac roeddent orfodi 1000 o bobl i bob un.
Bu farw pob un o'm perthnasau yno. Nid oedd unrhyw un ohonynt ar ôl heblaw am deulu fy nghefnder. Roedd
yn rhaid i ni roi ein dillad iddynt a mynd i'r gawod. Yna cawsom ein heillio … roedd y rhieni gyda ni. Roedd
hynny'n ofnadwy, roedd yn rhaid i dad a mam dynnu eu dillad hefyd. Dyna oedd y peth gwaethaf. Y cywilydd.
Roedd meithrinfa i'r plant. Beth allai hynny ei olygu, yn Auschwitz-Birkenau, meithrinfa?

Ym mis Mawrth 1944 cefais fy rhoi ar gludiant i Ravensbrück. Bu farw fy mrodyr a'm chwiorydd i gyd. O fewn
chwe mis doedd dim ar ôl. O Ravensbrück cawsom ein cymryd i ffatrïoedd arfau yn Schlieben ger Buchenwald
… Roeddem yn gweithio'r shifft nos … Roedd hynny'n ofnadwy i ni blant yn ein harddegau oherwydd roedd y
rheiny oedd yn syrthio i gysgu ac heb gynhyrchu digon yn cael eu hanfon yn ôl i Auschwitz. … Doedden nhw
ddim yn mynd i'r gwersyll ond yn syth i'r siambrau nwy. Cefais fy nhrosglwyddo i waith Buna ger Leipzig ond nid
oeddwn wedi cynhyrchu digon i ateb y cwota. … Penderfynwyd fy anfon i Auschwitz ond roedd merch eisiau
newid lle gyda mi am fod ganddi berthnasau yn Auschwitz … Byddwn wedi mynd i Auschwitz … Doedd neb 
yn gwybod eu bod i gael eu lladd gyda'r nwy ar ôl mynd yn ôl i Auschwitz, bod y gwersyll Sipsiwn wedi mynd
[cafodd pob un o'r rheiny oedd yn byw yn y gwersyll Sipsiwn yn Auschwitz eu lladd gyda nwy ar Awst 2 a 3,
1944] felly newidiais le gyda'r ferch … Cafodd ei chymryd yn syth i'r amlosgfa. … Mi es i ar y cludiant arall a
mynd i Bergen Belsen. (Oedd yn waeth nag Auschwitz mewn gwirionedd). … Yn y fan honno roedd pobl yn
marw fel pryfed. Mi es innau'n sâl gyda llid yr ysgyfaint a niwmonia ond cefais fy rhoi, nid mewn ysbyty, ond 
yn y cytiau carchar. … Doedd neb yn edrych ar fy ôl … hyd nes y daeth y Prydeinwyr a rhyddhau'r gwersyll …
a'm cymryd i ysbyty lle arhosais am wyth mis. Wedyn, dychwelais i Bergen Belsen a byw yn y gwersyll rhydd
am ddwy flynedd arall am nad oedd gen i neb ar ôl … 

Cefais driniaeth i'm gwneud yn anffrwythlon pan oeddwn i'n un ar bymtheg … Doeddwn i ddim yn deall beth
roedden nhw'n ei wneud, … roedden nhw'n dweud mai fy archwilio fi oedden nhw, ond roedd cymaint o boen
wedyn, ac felly sylweddolais. Roedd nifer o ferched ifainc oedd, faint oed oedden nhw? 
Deuddeg, pymtheg … mae hyn yn rhywbeth ofnadwy i ferch, oherwydd nawr rwy'n gorfod dioddef ei effeithiau.
Heb eu triniaeth nhw byddwn wedi gallu cael plant. Efallai y byddai gen i wyrion ac wyresau fyddai'n ugain oed
erbyn hyn.”

ARCHIF FIDEO FORTUNOFF I WELD TYSTIOLAETH POBL AM YR HOLOCOST
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Gallech ddefnyddio'r dyfyniadau dilynol gan SRT ifainc ac esiamplau o hiliaeth
sydd wedi digwydd i SRT fel mannau cychwyn ar gyfer gwaith drama, tablo, neu
os yw'r grŵp yn awyddus, chwarae rôl:

GWEITHGAREDD 9:

SENARIOS GO IAWN
(30 munud – 1 awr)

Diolch arbennig i Achub y Plant yr Alban a'r bobl ifanc o'r prosiect ‘Lleisiau'n Symud 2’.

“Dw i wedi bod mewn llawer o drwbl gyda'r
heddlu ond nid oherwydd rhywbeth wnes i. 

Dw i wedi cael y bai am lawer o bethau na wnes i.
Dyna pam nad ydw i'n mynd allan y dyddiau hyn.”

“Wnes i ddim mynd i Ysgol Uwchradd am eu
bod yn ofnadwy gyda Theithwyr yno. Roedd llawer
o drais corfforol a llawer o ddweud pethau cas …

cafodd fy mrawd ei guro.”

“Roeddwn i'n gweithio mewn gwesty ac
roedden nhw'n siarad am Deithwyr o Sipsiwn

mewn ffordd ddigon cas a dywedais wel, dw i'n
Deithiwr o Sipsi. Collais fy swydd ddau ddiwrnod
wedyn, dim ond 14 oed oeddwn i. Gwnaeth hyn i

mi deimlo'n ofnadwy. Dyna oedd fy swydd gyntaf.”

“Os oes brwydro yn y dosbarth rhwng disgybl
sy'n Deithiwr a disgybl sydd ddim yn Deithiwr, y

Teithiwr sy'n cael y bai bob tro a dydy'r athro ddim
hyd yn oed yn gwrando ar ein hochr ni o'r stori.

Maen nhw'n cymryd yn ganiataol mai bai y
Teithiwr ydyw bob tro.”

“Mae llawer o bobl, a ydyn nhw'n berchnogion
ar y tir neu beidio, yn dod ac yn cwyno drwy'r

amser. Maen nhw'n ceisio eich gorfodi i symud i
rywle arall a'r unig reswm am hynny ydy nad ydyn

nhw eich eisiau chi yno.”

“Mynd i'r ysgol… wel mae'n iawn weithiau os
nad ydych yn cael eich bwlio, ond os ydych yn
cael eich bwlio, dydych chi ddim eisiau mynd,

dydych chi ddim eisiau bod yn Deithiwr.”

“Dw i ddim yn Deithiwr ond dywedodd yr heddlu
wrthyf fy mod wedi dewis y ffrindiau gwaethaf

posib am fy mod yn cymdeithasu gyda Theithwyr.”

“Bob tro rydw i'n cerdded i lawr y stryd mae
pobl yn dweud, ‘w, edrych ar y Sipsiwn,’ ac yn

galw enwau arnom.”
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Rhai Awgrymiadau Defnyddiol:

• Mae ‘tablo’ (a alwn weithiau'n ‘fferru ffrâm’) yn ddelwedd lonydd lle'r mae'r cyfranogwyr yn creu siapiau
corff neu osgo arbennig ac yn eu gosod eu hunain mewn perthynas arbennig â'i gilydd. Maent yn dangos
‘ffotograff’ lle nad oes symudiad na deialog.

• Gofynnwch i'r myfyrwyr greu dau neu dri dablo i adrodd stori'r person. Gallai hyn fod yn garreg gamu tuag 
at greu golygfeydd byrion, neu ddod â'r tablo'n ‘fyw’.

• Mewn ‘chwarae rôl’ mae'r cyfranogwyr yn eu rhoi eu hunain yn esgidiau rhywun arall er mwyn ceisio deall
yr emosiynau sy'n gysylltiedig â mater neu sefyllfa arbennig. Fel arfer, mewn chwarae rôl ceir golygfeydd
byrion sy'n digwydd heb sgript neu gynllun.

• Defnyddiwch dechneg o'r enw ‘tracio meddwl’ lle mae'r actorion yn y tablo'n ymateb i gyffyrddiad ar eu
hysgwyddau drwy ddweud gair neu frawddeg i ddisgrifio sut maent yn teimlo.

• Ceisiwch roi senario i bob grŵp a chael y cyfranogwyr eraill i ddyfalu pwy yw'r cymeriadau a beth sy'n
digwydd yn y tablo neu'r chwarae rôl.

Os oes unrhyw fyfyrwyr yn ddigon hyderus gallech roi cynnig ar dechneg o'r enw ‘sedd boeth’ lle mae'r
aelodau eraill yn holi cymeriad am ei gefndir, ei ymddygiad, ei deimladau a'r hyn sy'n ei gymell. Byddai hyn 
yn gweithio'n dda gyda'r troseddwyr yn ogystal â'r sawl sy'n dioddef.

PWYNTIAU TRAFOD:
• Ydy'r bobl ifanc wedi gweld neu brofi pethau tebyg eu hunain erioed?
• Ydy'r myfyrwyr wedi synnu o glywed am y ffordd y cafodd y SRT eu trin?
• Ydy'r myfyrwyr yn meddwl bod y ffordd y caiff yr SRT eu trin yn deg/derbyniol/cyfiawn?
• Yn ystod y chwarae rôl / tablo sut deimlad oedd bod yn SRT yn dioddef gwahaniaethu a hiliaeth?
• A oes unrhyw beth y mae'r SRT yn ei wneud i geisio datrys y problemau a gânt?
• A oes unrhyw beth y mae'r bobl ifanc yn y dosbarth yn ei wneud i geisio datrys y problemau a gaiff y SRT?
• Sut byddai'r ysgolion a'r cymunedau lleol yn elwa os byddai llai o hollt rhwng SRT a'r boblogaeth sefydlog?

CANLYNIADAU DYSGU:
Dylai'r cyfranogwyr fod wedi:

• Ymarfer sgiliau empathi, dealltwriaeth a chreadigedd.

• Gwneud pobl yn fwy ymwybodol bod SRT yn cael eu trin yn annheg weithiau.

• Archwilio sut mae'n teimlo i ddioddef hiliaeth / rhagfarn / gwahaniaethu.

• Meddwl am weithredu positif i wella cydlyniad y gymuned.

• Adeiladu hyder a hunan-barch.

GWEITHGAREDD 9: SENARIOS GO IAWN

FFAITH: Fel pawb arall, mae'r mwyafrif o SRT yn talu eu trethi. Maent yn talu treth y cyngor a ffi'r drwydded ar
safleoedd sefydlog.
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CWESTIYNAU
A OFYNNIR
YN AML
BETH YW HILIAETH?
Hiliaeth yw'r gred fod pobl sydd â lliw croen,
cenedligrwydd, crefydd neu ddiwylliant penodol 
yn israddol.

Mae nifer o wahanol fathau o hiliaeth, yn amrywio 
o gam-drin yn llafar, galw enwau a dweud jôcs i
ymosodiadau corfforol ar berson neu eiddo. Gall 
hefyd gynnwys gwahaniaethu a gwadu cyfleoedd 
neu wasanaethau i bobl oherwydd eu hethnigrwydd
a/neu grefydd.

Hiliaeth sefydliadol yw sefyllfa lle mae trefnau a
pholisïau sefydliad yn achosi anfantais i rywun sy'n
dod o gefndir ethnig lleiafrifol: mae'n digwydd yn
anymwybodol yn aml iawn. Mae deddfau yn eu lle i
geisio atal y math yma o hiliaeth.

PAM MAE HILIAETH YN ANGHYWIR?
Mae hiliaeth yn anghywir am ei fod yn barnu person 
ar sail rhan fechan iawn o'i gymeriad, ac nid yw'n
ystyried galluoedd neu botensial yr unigolyn. Mae'n
arwain at stereoteipio a diffyg dealltwriaeth sy'n
achosi rhwygiadau a gelyniaeth o fewn cymunedau.
Mae hiliaeth yn creu casineb oherwydd lliw croen,
cenedligrwydd, crefydd neu ddiwylliant er ein bod oll
o'r un hil – yr hil ddynol.

Mae Prydain yn amlddiwylliannol iawn. O fyw mewn
cymdeithas hiliol, byddai llawer o'r pethau sy'n
cyfoethogi ac yn dod â budd i'n bywydau'n cael eu
dileu, er enghraifft rhai bwydydd a ffasiynau, mathau 
o gerddoriaeth a thechnolegau.

Mae hiliaeth a gwahaniaethu'n effeithio ar fywydau
llawer o bobl yn ddifrifol; yn ychwanegol at y cam-
drin llafar neu gorfforol, gallent ganfod mai cyfyngedig
yw eu gallu i ddefnyddio gwasanaethau iechyd a
chael swyddi, addysg a thai fforddiadwy. Am ein bod
oll yn gyfartal, rydym yn haeddu cael ein trin yn
gyfartal a chael cyfleoedd cyfartal mewn bywyd.

PWY YW SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR?
Sipsiwn a Theithwyr yw rhai o grwpiau diwylliannol 
ac ethnig hynaf a mwyaf hirsefydlog Prydain.
Cyrhaeddodd y Sipsiwn yma'n gyntaf fwy na 500 o
flynyddoedd yn ôl. Mae hynny'n golygu eu bod wedi
bod yn rhan o fywyd Prydain ers cyn i William
Shakespeare a'r Frenhines Elizabeth I gael eu geni.

Mae nifer o wahanol grwpiau o Deithwyr ym Mhrydain.
Mae'r rhain yn cynnwys:

• Sipsiwn Cymru a Lloegr
• Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd
• Teithwyr Gwyddelig (Teithwyr o Etifeddiaeth

Wyddelig)
• Teithwyr Galwedigaethol – Dynion y Sioe / y Ffair, 

y Syrcas
• Teithwyr Newydd
• Pobl y Cychod
• Roma

Mae nifer o'r rhain, megis Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd
a Sipsiwn Cymru a Lloegr, wedi bod yn Deithwyr yma
ers canrifoedd. Efallai bod eraill, er enghraifft Roma/
Sipsiwn Ewropeaidd, wedi dod yma yn yr 20fed Ganrif
am eu bod yn cael eu herlid yn eu gwledydd eu hunain.
Mae'r gwahaniaethau rhwng y grwpiau hyn o Deithwyr
yn cael sylw pellach yn y gweithgaredd ‘Proffiliau
Teithwyr’ ar dudalen 9.

Mae'r gyfraith yn cydnabod Sipsiwn Romani, Theithwyr
Gwyddelig a Sipsiwn/Teithwyr Albanaidd fel grwpiau
lleiafrif ethnig dan y Ddeddf Cysylltiadau Hiliol 1976;
mae hyn yn golygu eu bod wedi'u hamddiffyn rhag
gwahaniaethu a rhagfarn.



35

BETH YW'R GWAHANIAETH RHWNG SIPSI
A THEITHIWR?
Mae Teithwyr ym Mhrydain yn defnyddio enwau
gwahanol i'w disgrifio eu hunain.

Nid yw Sipsiwn a Theithwyr yn gymuned unffurf. 
Mae'r termau'n cyfeirio at wahanol gymunedau sydd
â'u hanes, eu diwylliant a'u dulliau o fyw gwahanol
eu hunain.

Mae Teithiwr yn derm ‘ymbarél’ generig y gallwn ei
ddefnyddio i ddisgrifio a chynnwys yr holl o'r
grwpiau a enwir uchod. SRT yw'r term mwyaf
cynhwysol i'w ddefnyddio wrth gyfeirio'n gyffredinol
at yr holl gymunedau Teithwyr.

Mae'r term ‘Teithiwr’ yn cyfeirio at hunaniaeth
gymdeithasol/ddiwylliannol, y mae rhan ohoni
efallai'n cynnwys y ffaith fod y teulu'n symud neu'n
teithio fel dewis diwylliannol / dull o fyw / i gael
gwaith.

A YW RHAI POBL YN SIPSIWN ‘GO IAWN’?
Does dim gwahaniaeth rhwng grwpiau o
Sipsiwn/Roma/Teithwyr sy'n gwneud rhai yn fwy
‘real’ neu ddilys nag eraill. Mae gwahaniaethau
rhwng cymunedau Teithwyr, am fod gan bob un eu
hunaniaeth, eu diwylliant, eu hanes a'u dull o fyw eu
hunain ac mae hyn wedi'i archwilio'n llawn yn y
gweithgaredd ‘Cymunedau Teithwyr’.

YDYCH CH'N DAL I FOD YN DEITHIWR OS
YDYCH YN BYW MEWN TŶ?
Mae llawer o SRT yn byw mewn tai drwy'r flwyddyn
neu am gyfran fawr o'r flwyddyn, ond maent yn dal
i'w hystyried eu hunain yn Deithwyr. Canfu llawer o
SRT na allent ennill digon o arian i fyw ar y ffordd
bellach am fod patrwm y gwaith yng nghefn gwlad
wedi newid. Mae eraill yn byw mewn tai er mwyn
gallu defnyddio gwasanaethau iechyd neu addysg.

Nid yw diffinio pobl fel SRT yn eithrio'r rheiny sy'n
byw mewn tai: bydd diwylliant, hunaniaeth a dull o
fyw'r teithwyr yn aros gyda theulu neu berson sut
bynnag y maen nhw'n byw.

PAM FO GAN SIPSIWN, ROMA A
THEITHWYR WAHANOL FFORDD O 
FYW I'R BOBLOGAETH SEFYDLOG?
Mae gan bawb ddiwylliant, a gall amrywio'n fawr
hyd yn oed o fewn ‘grŵp’ penodol o bobl, er
enghraifft, mae'r ‘diwylliant Prydeinig’ yn dibynnu 
ar hanes eich teulu, eich crefydd a'ch lleoliad
daearyddol. Felly, hyd yn oed os yw pobl yn perthyn
i'r un grŵp, gall eu harferion diwylliannol a'u dulliau
o fyw amrywio.

Mae gan bob cymuned SRT eu dull o fyw a'u
harferion diwylliannol eu hunain, a chaiff hyn ei
archwilio'n fanwl yn y gweithgaredd ‘Proffiliau
Teithwyr’ ar dudalen 9.

Er gwaethaf eu gwahaniaethau, mae'r mwyafrif o
grwpiau SRT yn rhannu rhai delfrydau ac arferion
cyffredin.

Mae nifer o Sipsiwn a Theithwyr wedi cael eu geni
mewn diwylliant Teithio; yn wreiddiol roedden nhw'n
symud, yn teithio'n rheolaidd i ennill bywoliaeth, ac
mae rhai'n dal i wneud hynny. Mae eraill yn teithio
rhywfaint o'r amser, tra bo rhai'n setlo ar safle neu
mewn tŷ, ond maen nhw'n dal i fod yn Deithwyr ac
maent wedi cadw eu credoau diwylliannol.

Mae'r Sipsiwn Romani'n siarad yr iaith Romani
mewn gwahanol ffurfiau ledled y byd. Mae gan
Deithwyr Gwyddelig eu hiaith eu hunain, a elwir yn
Cant, Gamon neu Shelta. Mae'n bwysig i deuluoedd
a phlant gadw eu hiaith yn fyw ac iddi gael ei
gwerthfawrogi a'i chefnogi.

Agwedd bwysig o ddiwylliant SRT yw'r gallu i ennill
bywoliaeth mewn nifer o wahanol ffyrdd. Mae nifer
ohonynt yn hunangyflogedig gyda busnesau bychain
ac yn llenwi bylchau yn economi Prydain drwy
ddarparu amrywiaeth mawr o nwyddau a
gwasanaethau ac addasu i unrhyw anghenion
economaidd newydd.

Er bod llai o gyfle i deithio'r dyddiau yma, mae
nomadiaeth erbyn hyn yn ymwneud cymaint â'r
posibilrwydd o deithio ag ydyw am y teithio ei hun,
mae'n fwy o gyflwr meddwl yn aml iawn na sefyllfa
go iawn. I nifer o bobl, mae traddodiad nomadiaeth
yn parhau'n allweddol i'w hunaniaeth ddiwylliannol,
ac mae nifer ohonynt yn dal i obeithio y bydden nhw
neu eu plant neu wyrion ac wyresau'n gallu teithio
yn y dyfodol.

FFAITH: Mae rhai SRT yn gwneud gweithgareddau gwirfoddol a gwaith am gyflog gan gefnogi cymunedau lleol a
bywyd cenedlaethol.

LLUN: Simon Evans @ Open Productions
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YDY TEITHWYR YN GWEITHIO AC YN TALU
TRETHI?
Mae'r mwyafrif o SRT o oedran gweithio yn gweithio.
Mae mathau traddodiadol o waith megis delio mewn
metel sgrap neu wneud gwaith amaethyddol tymhorol,
ond mae nifer ohonynt yn gweithio yn awr fel pobl gosod
tarmac, torwyr coed ac mewn amrywiaeth gynyddol
o weithgareddau busnes, er enghraifft, gosod carpedi,
gwerthu ceir a rhedeg siopau dillad priodas. Mae rhai
hefyd yn cael swyddi gyda'r gwasanaethau cyhoeddus.
Bydd SRT sy'n cael eu cyflogi yn talu trethi ac mae
gofyn iddynt ufuddhau i'r un cyfreithiau trethiant ag
aelodau'r gymuned sefydlog.

Mae gofyn hefyd i SRT dalu treth incwm a threth ceir ac
ati, fel pawb arall, ac mae hyn yn llawer haws ei gasglu
lle mae ganddynt gyfeiriad gwasanaethu swyddogol
ar safle parhaol sydd wedi cael caniatâd cynllunio. 

Mae'n rhaid talu Treth y Cyngor am gyfeiriadau post
go iawn felly mae pob SRT sy'n byw ar safleoedd
cyhoeddus yn talu rhent a threth y cyngor.

BETH SY'N GWNEUD MYNYCHU YSGOL, 
YN ARBENNIG YSGOL UWCHRADD, MOR
ANODD I NIFER O BOBL IFANC SY'N SRT?
Mae gofyn i blant SRT fynd i'r ysgol ac mae'r un
rheolau'n berthnasol iddyn nhw ag ydynt i unrhyw
fyfyrwyr eraill.

Hyd 1981, gallai ysgolion yn gyfreithiol wrthod
mynediad i blant Teithwyr.

Mae oddeutu 80% o blant Teithwyr o oedran ysgol
gynradd yn mynd i'r ysgol.

Mae oddeutu 20% o blant Teithwyr o oedran ysgol
uwchradd yn mynd i'r ysgol.

Mae anfodlonrwydd diwylliannol a hiliaeth yn
effeithio ar bresenoldeb, ac mae rhieni yn aml iawn
wedi cael profiadau negyddol iawn yn yr ysgol.

CWESTIYNAU A OFYNNIR YN AML

FFAITH: Mae rhagfarn a gwahaniaethu agored yn brofiad dyddiol i'r Sipsiwn a'r Teithwyr. (CRE 2005)



LLUN: Simon Evans @ Open Productions

AETHOM ATI I OFYN I SIPSIWN, ROMA A THEITHWYR IFAINC DDWEUD UN
PETH WRTHYM AM EU DIWYLLIANT:
“Dim ots beth yw ein cefndir, rydym oll yr un fath.”
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